รายงานผลการดำเนินงาน
¡Í§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§¤¹µ‹Ò§´ŒÒÇ

»ÃÐ¨Ó»‚ 2563

¡ÅØ‹Á§Ò¹¡Í§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§¤¹µ‹Ò§´ŒÒÇ
Office the Management of Foreign Workers’ Employment Fund

Report
2563

คำ�นำ�

    กลุ่ ม งานกองทุน เพื่ อ การบริ ห ารจัด การการทำ�งานของคนต่า งด้า ว ได้ จ ั ด ทำ �
“รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563” เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลการดำ�เนินงานของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าวให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ โครงการที่ได้รับการจัดสรร
เงินกองทุนฯ และผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงิน  
    กลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
“รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพือ่ การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563” จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำ�ข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับกรอบ
และวางแนวทางการดำ�เนินงาน การจัดทำ�แผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการอุดหนุนและช่วยเหลือ
ในการดำ�เนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำ�งาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข และ
การให้ความคุ้มครองด้านแรงงาน แก่คนต่างด้าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ อย่างแท้จริง
และสอดคล้องกับระเบียบ ข้อกำ�หนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวต่อไป
                                             กลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
                                  
                 
  เมษายน 2564

สารบัญ
เรื่อง

				

						

หน้า

บทที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
1
- การจัดตั้ง
         
                 1
         - ที่มาของเงินกองทุน
         
          1
         - วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุน
                             1
         - โครงสร้างการบริหารงาน
         
2
         - แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน
         
9
         - การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเงินกองทุนฯ                  10
         - บทบาทและภารกิจของกองทุนฯ
        
        11
บทที่ 2 : แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ปี 2563
12
- วิสัยทัศน์
        
        12
         - พันธกิจ
        
        12
         - เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
        
        12
         - ประเด็นยุทธศาสตร์
        
                 12
         - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อทบทวนและจัดทำ�แผน         13
           ยุทธศาสตร์กองทุนฯ (Internal and External Environment Scanning)
         - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากองทุนและระบบบริหารจัดการกองทุน        15
         - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนงบประมาณภาครัฐและองค์กรเอกชน       17
           ที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
บทที่ 3 : ผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งาน 20
ของคนต่างด้าว ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- การจัดสรรเงินและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของ       21
           คนต่างด้าว ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
         - สรุปผลการจัดสรรเงินและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ                21
           การทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
         - ผลการใช้จ่ายเงิน (จำ�แนกตามโครงการ) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          22
         - รายงานผลการดำ�เนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ               25
           ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

				

						

หน้า

บทที่ 4 : การคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
33
- วิธีการขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก                34
           ราชอาณาจักร
บทที่ 5 : ผลการดำ�เนินงานโครงการต่างๆ ของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของ 35
คนต่างด้าว
- โครงการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อ     36
           การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี 2563
         - โครงการสัมมนาทบทวนและจัดทำ�แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ     37          
           การทำ�งานของคนต่างด้าว
         - โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชี                  39
         - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ     42
           การทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาคผนวก 										
44
- การขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป                     44
           นอกราชอาณาจักร

บทที่ 1

ข้อมูลพื้นฐานของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว
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1. การจัดตั้ง
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าวจัดตั้งขึ้นตามพระราชกำ�หนดการบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มาตรา 75 กำ�หนดให้จดั ตัง้ กองทุนขึน้ ในกรมการจัดหางาน
เรียกว่า “กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว” เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำ�หรับใช้จ่าย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
2. ที่มาของเงินกองทุน
2.1 เงินหรือทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามมาตรา 140
        2.2 เงินเพิ่มตามมาตรา 11 วรรคห้า และมาตรา 47 วรรคสอง และค่าปรับทางปกครองที่ปรับตาม
พระราชกำ�หนดนี้
       2.3 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
      2.4 เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ตามพระราชกำ�หนดนีต้ ามทีก่ ระทรวงการคลังอนุญาตให้น�ำ ไป
ใช้จ่ายโดยไม่ต้องนำ�ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
       2.5 ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
       2.6 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้ตามความจำ�เป็น
      2.7 เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนได้รับไม่ว่ากรณีใด
3. วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุน
3.1 ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำ�งานตามพระราชกำ�หนดนี้ที่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
ด้านแรงงาน
      3.2 ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
      3.3 ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ที่เสนอโครงการหรือแผนงาน
ในการดำ�เนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำ�งาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข และการ
ให้ความคุ้มครองด้านแรงงาน แก่คนต่างด้าว
       3.4 คืนให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามพระราชบัญญัตกิ ารทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และเป็นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการดำ�เนินการดังกล่าว
      3.5 บริหารกองทุน
     3.6 บริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าวตามพระราชกำ�หนดนี้
1

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. 2563

4. โครงสร้างการบริหารงาน
การบริหารกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว เป็นไปตามพระราชกำ�หนด                   
การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มาตรา 78 โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อ
การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว มีโครงสร้าง ดังนี้
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ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการ

อธิบดีกรมการจัดหางาน
รองประธานกรรมการ

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

ผู้แทนสำ�นักงบประมาณ

ผู้แทนสำ�นักงานอัยการสูงสุด

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 5 คน
กรรมการ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้ากลุ่มงานเพื่อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
กลุ่มงานกองทุน
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
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อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
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     1. กำ�หนดนโยบาย กำ�กับดูแลการบริหารจัดการและติดตามการดำ�เนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
     2. กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน
     3. พิจารณาอนุมัติแผนการดำ�เนินงานประจำ�ปี
     4. พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
     5. ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จา่ ยเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์
และการตรวจสอบภายในของกองทุนโดยความเห็นของกระทรวงการคลัง
     6. ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารจ่ายเงินกองทุน เพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการทำ�งานของคนต่างด้าว และการเบิกจ่ายเงินทดรองในการดำ�เนินการดังกล่าว

3

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. 2563

คณะกรรมการกองทุนได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย 3 คณะ ดังนี้

1. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว มีโครงสร้าง ดังนี้

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ
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รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของสำ�นักงานกองทุนฯ
ประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนสำ�นักงบประมาณ
อนุกรรมการ

ผู้แทนสำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
อนุกรรมการ

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ

เลขานุการกรม กรมการจัดหางาน
อนุกรรมการ

ผู้อำ�นวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมการจัดหางาน

อนุกรรมการ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
กรมการจัดหางาน

อนุกรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายกลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
กลุ่มงานกองทุนฯ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
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		คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
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1. กลั่น กรองการจั ด สรรเงิ น กองทุน เพื่อ การบริ ห ารจั ด การการทำ�งานของคนต่า งด้ า ว
ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ป ระสงค์ ข อรั บ การจั ด สรรชั้ น ต้ น ก่อน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนงาน
การบริหารจัดการ ตามที่ กฎหมายกำ�หนด
2. ประสานงานกับคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
เพื่ อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าวเพือ่ จัดส่งเอกสารและอาจเชิญผู้แทนหน่วยงาน
ที่เกี่ ยวข้องมาให้ข้อมูลตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
3. รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่ อการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว
4. ปฏิบ ั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการกองทุ น เพื่อ การบริ ห ารจัด การการทำ � งาน
ของคนต่ างด้าวมอบหมาย

5

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. 2563

2. คณะอนุ กรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนเพื่ อการบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว มีโครงสร้าง ดังนี้
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของสำ�นักงานกองทุนฯ
ประธานอนุกรรมการ
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ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ

ผู้แทนสำ�นักงบประมาณ
อนุกรรมการ

ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุกรรมการ

ผู้แทนสำ�นักงานอัยการสูงสุด
อนุกรรมการ

เลขานุการกรม

ผู้อำ�นวยการกองนิติการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
กรมการจัดหางาน

อนุกรรมการและเลขานุการ

หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กลุ่มงานกองทุนฯ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ
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การทำ�งานของคนต่างด้าว มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
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           1. จัดทำ� ปรับปรุง พัฒนา และเร่งรัดการออกกฎระเบียบ คำ�สั่ง ข้อกำ�หนด และประกาศ
ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
           2. พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและให้ความเห็นข้อกฎหมายใน
ส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
           3. ประสานงานกับคณะบุคคลและหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ จัดส่งเอกสารหรือเชิญผูแ้ ทน
มาร่วมชี้แจงตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
           4. รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของ
คนต่างด้าว
           5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ � งานของ
คนต่างด้าวมอบหมาย
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3. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานและผลการ
ใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว มีโครงสร้าง ดังนี้
อธิบดีกรมการจัดหางาน
ประธานอนุกรรมการ
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รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีเกี่ยว
กับหน้าที่ความรับผิดชอบของสำ�นักงานกองทุนฯ
รองประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนสำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
อนุกรรมการ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน
อนุกรรมการ

ผูแ้ ทนสำ�นักงบประมาณ
อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ

ผูท้ รงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
กรมการจัดหางาน

อนุกรรมการ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานกองทุนฯ
กรมการจัดหางาน

อนุกรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

กลุ่มงานกองทุนฯ

กลุ่มงานกองทุนฯ

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
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คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จ่าย
เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้

3
R6
eport
52 tro
2563
peR

1. ติดตาม และประเมินผลการดำ�เนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าวของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้จา่ ยเงินกองทุนเพือ่ การบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
2. ให้คำ�ปรึกษา ข้อเสนอแนะ และรายงานการดำ�เนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุน
เพือ่ การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พร้อมทัง้ เสนอความคิดเห็นซึง่ ได้จากการติดตาม
และประเมินผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว
3. รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าวทุกสามเดือน
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคน
ต่างด้าวมอบหมาย
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน
การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำ�งานของ
คนต่างด้าว ให้ดำ�เนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
หน่วยงานที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนจัดทำ�ข้อเสนอ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน เป้าหมายการดำ�เนินงาน ผลผลิต ตัวชีว้ ดั และวงเงินซึง่ มีรายละเอียด
ที่ขอรับการจัดสรรประมาณการรายจ่าย และแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะ
กรรมการกองทุนก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกองทุนกำ�หนด
โดยโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนต้องไม่ซ้ำ�ซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก
สำ�นักงบประมาณและแหล่งทุนอื่น
การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
ให้พิจารณาตามความจำ�เป็นของภารกิจในหน่วยงานนั้น
ให้หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารของรัฐ
หรือธนาคารพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว (ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร)” สำ�หรับการรับโอนเงินที่ได้รับการจัดสรร
และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากพร้อมส่งสำ�เนาสมุดเงินฝากให้แก่กรมการจัดหางาน เพื่อจะได้สั่งจ่าย
เงินกองทุนเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานโดยตรง และห้ามนำ�เงินอื่นที่ไม่ใช่เงินกองทุนฝาก
ในบัญชีดังกล่าว
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การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเงินกองทุนฯ
การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อประโยชน์ ในการบริ ห ารจัดการเกี่ยวกับการทำ�งานของ
คนต่างด้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ใช้ จ่า ยเงิ น กองทุนภายในวงเงิน ตามคำ � ขอรั บ การจั ด สรรที่ไ ด้ รับ อนุมั ต ิ จ าก
คณะกรรมการกองทุน
Report 2563

2. เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารของรัฐ หรือธนาคารพาณิชย์ประเภทรายรับ ชื่อบัญชี
“กองทุนเพือ่ การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว (ชือ่ หน่วยงานที่ได้รบั จัดสรร)” สำ�หรับ
จ่ายเงินตามประเภทงบรายจ่าย ดังนี้
งบบุคลากร ได้แก่ ค่าจ้าง โดยให้จา่ ยเป็นค่าจ้างชัว่ คราวได้เฉพาะกรณีทจ่ี �ำ เป็น
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน ทัง้ นี้ ตามอัตราค่าจ้างและวุฒกิ ารศึกษาให้ถือปฏิบตั ิ
ตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
งบดำ�เนินงาน ให้ใช้จ่ายได้ตามรายการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ โดยให้
ถัวจ่ายภายใต้กรอบวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ เว้นแต่ รายจ่ายประเภทค่าสาธารณูปโภคให้น�ำ ไปใช้จา่ ย
ในประเภทอื่นภายในงบประมาณรายจ่ายนี้ได้ หากไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำ�ระ
งบลงทุนที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
งบรายจ่ายอื่น ให้ใช้จ่ายได้ตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
3. ในกรณีหน่วยงานมีความจำ � เป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดค่าใช้จ่ายในงบ
ดำ�เนินงานภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้ดำ�เนินการเฉพาะ
เพื่อแก้ไขปัญหาในการดำ�เนินงาน หรือเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน โดยคำ�นึงถึงประโยชน์
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำ�งานของคนต่างด้าว และต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย
การดำ�เนินงานและผลผลิตตามที่ระบุในเอกสารประกอบการจัดทำ�ข้อเสนอ เพือ่ ขอรับการจัดสรร
เงินกองทุนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแต่ต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ
เมื่อได้ดำ�เนินการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดค่าใช้จ่ายให้หัวหน้าส่วนราชการรายงาน
คณะกรรมการกองทุนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดค่าใช้จ่าย
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บทบาทภารกิจของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
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สืบเนื่องจากพระราชกำ�หนดการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ทำ�ให้กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรสิ้นสภาพไปตามกฎหมาย และได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าวขึ้นมาทำ�หน้าที่แทน ปัจจุบันกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของ
คนต่างด้าว ได้ดำ�เนินการบทบาทภารกิจตามพระราชกำ�หนดการบริหารจัดการการทำ�งานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชกำ�หนดการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยมีภารกิจที่สำ�คัญ คือ ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำ�งานตามพระราช
กำ�หนดนี้ที่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายด้านแรงงาน ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่เสนอโครงการหรือแผนงานในการ
ดำ�เนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำ�งาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข และการ
ให้ความคุ้มครองด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว รวมทั้ง คืนให้แก่คนต่างด้าวที่สง่ เงินเข้ากองทุนเพื่อ
การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทำ�งานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2551 และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำ�เนินการดังกล่าวตามมาตรา 77 (5) บริหารกองทุน (6)
บริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าวตามพระราชกำ�หนดนี้ ดังนั้น วัตถุประสงค์ดังกล่าวจะส่งผล
ให้กองทุนฯ ต้องให้การช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนและมีแนวโน้มว่าจำ�นวนเงินที่จะเสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ
จะเพิ่มมากขึน้ ไปด้วย เนื่องจากปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานาน
การแก้ปัญหาต้องมองให้รอบด้าน หลายมิติ ซึ่งปัจจุบันปัญหาแรงงานต่างด้าวมีความหลากหลาย
ซับซ้อน ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สาธารณสุข การศึกษา และสังคม เป็นต้น และนับวันปัญหา
แรงงานต่างด้าวจะมีวิธีการและกระบวนการพัฒนาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกองทุนฯ
ต้องมีภารกิจในการติดตามและเร่งรัดการดำ�เนินงานโครงการที่ได้อนุมัติให้เป็นไปตามแผนงานและ
กิจกรรมที่กำ�หนด ตลอดจนยังต้องบริหารจัดการเงินกองทุนให้เพียงพอทีจ่ ะจัดสรรให้แก่หน่วยงาน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน การจัดทำ�หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินให้แก่องค์กรเอกชน นอกจากภารกิจ
ที่เพิม่ ขึน้ แล้วยังมีปจั จัยภายนอกไม่วา่ จะเป็นนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ที่จะส่งผลกระทบต่อกองทุนฯ ความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ เป็นตัวผลักดันให้กองทุนฯ จำ�เป็น
ต้องมีการพัฒนาศักยภาพมากขึ้นตามไปด้วย
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แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว ปี 2563

บทที่ 2
วิสัยทัศน์

Report 2563

          เป็นกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดี และสนับ สนุนการบริหารจัดการการทำ � งานของ
คนต่างด้าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
1. บริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนด้านการเงินให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนเพื่อดำ�เนินการตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เงินกองทุนถูกนำ�เงินไปใช้ประโยชน์บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน
2. ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน
3. การสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือเพื่อรองรับสถานการณ์
เร่งด่วนหรือนโยบายภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การประชาสัมพันธ์กองทุนไปยังกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั่วถึง
5. การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
6. บุคลากรมีสมรรถนะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
ของกองทุน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนากองทุน และระบบบริหารจัดการกองทุน
2. การสนับสนุนเงินงบประมาณให้ภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อทบทวนและจัดทำ�แผน
ยุทธศาสตร์กองทุนฯ (Internal and External Environment Scanning)
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามต่อการปฏิบัติงาน (SWOT analysis)
ของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ดังนี้
3
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จุดแข็ง (Strengths)
1.  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ
2.  มีพระราชกำ�หนดการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม
3.  คณะกรรมการบริหารกองทุนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีประสบการณ์หลากหลาย
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทำ�ให้การพิจารณาอนุมัติโครงการมีความรอบคอบและรัดกุม
4.  ระบบบัญชีมคี วามโปร่งใส มีการตรวจสอบทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
5.  กองทุนสามารถอนุมัติโครงการโดยใช้เวลามาตรฐานในการพิจารณาอนุมัติโครงการได้
ตามกำ�หนด
6.  มีงบประมาณในการบริหารจัดการกองทุนเพียงพอ
7.  มีเครื่องมือ อุปกรณ์ พร้อมในการใช้งานบริหารจัดการกองทุนฯ
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราวขาดความมั่นคงทางอาชีพและความก้าวหน้า มีการ
เปลี่ยนบุคลากรบ่อยทำ�ให้ขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
2. กองทุนไม่สามารถจัดสรรเงินให้หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติได้เต็มจำ�นวน ต้องจัดสรร
เป็นงวด เนื่องจากต้องใช้เวลาในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ครบตามจำ�นวนทีก่ ระทรวงการคลังอนุญาต
3. ระบบสารสนเทศขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4. ขาดแผนแม่บทสารสนเทศ แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน
รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจำ�ปี ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน
5. กระบวนการประชาสัมพันธ์การดำ�เนินงานของทุนหมุนเวียนไปยังกลุ่มเป้าหมายยังไม่ครอบคลุม
และไม่ทั่วถึง
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โอกาส (Opportunities)

Report 2563

1. มีการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการที่ขาดแคลนแรงงาน
ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการจ้างคนต่างด้าวทำ�งานในระดับฝีมือ ชำ�นาญการ หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
การส่งเสริมการลงทุน
3. การขาดแคลนแรงงานมีผลทำ�ให้ภาคการผลิตมีการจ้างแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น จึงส่งผล
ทำ�ให้การจัดเก็บรายได้เข้ากองทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
4. นโยบายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ส่งเสริม ผลักดันให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่
ระบบการจ้างงานอย่างถูกกฎหมายทำ�ให้สามารถควบคุมแรงงานต่างด้าวได้ดีขึ้น ย่อมส่งผลต่อการ
จัดเก็บรายได้เข้ากองทุนฯ เช่นกัน
5. การนำ�แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำ�งานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การจ้างแรงงานระหว่างรัฐ MOU และการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวที่ทำ�งานในประเทศไทย
จะส่งผลดีต่อการจัดระบบแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และอัตราเกิดของเด็กไทยมีแนวโน้มลดต่อเนื่อง
ทำ�ให้ในอนาคตเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประเทศ
ต้องการให้มีการขยายตัวทางภาคการผลิตและบริการ ซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม โดยคาดการณ์ว่าการจ้างคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อุปสรรค หรือภาวะคุกคาม (Threats)
1. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราวขาดความมั่นคงทางอาชีพและความก้าวหน้า มีการ
เปลี่ยนบุคลากรบ่อยทำ�ให้ขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
2. กองทุนไม่สามารถจัดสรรเงินให้หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติได้เต็มจำ�นวน ต้องจัดสรร
เป็นงวด เนื่องจากต้องใช้เวลาในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ครบตามจำ�นวนทีก่ ระทรวงการคลังอนุญาต
3. ระบบสารสนเทศขาดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4. ขาดแผนแม่บทสารสนเทศ แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน
รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจำ�ปี ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน
5. กระบวนการประชาสัมพันธ์การดำ�เนินงานของทุนหมุนเวียนไปยังกลุ่มเป้าหมายยังไม่ครอบคลุม
และไม่ทั่วถึง

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนากองทุนและระบบบริหารจัดการกองทุน
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เป้าประสงค์

กองทุน

1. การประชาสัมพันธ์กองทุนไปยังกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมและทั่วถึง
2. การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
3. บุคลากรมีสมรรถนะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการและปฏิบัติงานของ

กลยุทธ์
1. พัฒนาประชาสัมพันธ์กองทุน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนากองทุนและการบริหารจัดการกองทุน
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจทิ ลั สนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบตั งิ าน
ของกองทุน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละขององค์กรภาครัฐและองค์ ก รเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกองทุน
อย่างครบถ้วน
2. ระดับความสำ�เร็จของการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระดับความสำ�เร็จของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
4. ระดับความสำ�เร็จของการกำ�กับดูแลทุนหมุนเวียนที่ได้จากหน่วยตรวจประเมิน
5. ระดับความสำ�เร็จของการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการกองทุน
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แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนากองทุนและระบบบริหารจัดการกองทุน
แผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาประชาสัมพันธ์กองทุน
-

Report 2563

แผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ที่ 1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนากองทุนและการบริหารจัดการ
กองทุน
-  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อ
การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2564
-  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชีสำ�นักงานกองทุนเพื่อการบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
แผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
-  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว
แผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกองทุน
-  โครงการจ้างเหมาบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�หรับการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การสนับสนุนงบประมาณภาครัฐและองค์กรเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
เป้าประสงค์
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1. เงินกองทุนถูกนำ�เงินไปใช้ประโยชน์บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน
2. ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน
3. การสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือเพื่อรองรับสถานการณ์
เร่งด่วน หรือนโยบายภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. กำ�กับ ติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ตามที่กำ�หนด
2. เพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนหรือ
เพื่อรองรับสถานการณ์เร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของเงินกองทุนที่ได้รับการจัดสรรถูกนำ�ไปใช้ประโยชน์บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของกองทุน
2. ร้อยละของผู้รับการบริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อการดำ�เนินงานของ
กองทุนในระดับดีขึ้นไป
3. ร้อยละความสำ�เร็จของการอนุมัติเงินกองทุนให้หน่วยงานภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
4. ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายเงินกองทุน
5. ร้อยละความสำ�เร็จของการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อตอบสนองหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อรองรับสถานการณ์เร่งด่วนหรือนโยบายภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 2
การสนับสนุนงบประมาณให้ภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
2.1 กำ�กับ ติดตามการใช้จา่ ยเงินกองทุนของหน่วยงานบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ �ำ หนด
-  โครงการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
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2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือเพื่อรองรับ
สถานการณ์เร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
-  กิจกรรมการพิจารณากลัน่ กรอง และจัดสรรงบประมาณให้กบั โครงการทีข่ อการสนับสนุน
จากกองทุนฯ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำ�หนด อย่างมีประสิทธิภาพ

บัญชีรายชือ่ โครงการทีข่ อรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ทีส่ อดคล้องตามแผนปฏิบตั กิ าร
ตามกลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือเพื่อรองรับสถานการณ์เร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
ภารกิจ/กิจกรรม (ที่ดำ�เนินการโครงการต่อเนื่อง)
1. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว (กรมการจัดหางาน)
2. โครงการศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว (กองทะเบียนจัดหางานกลางและ
คุ้มครองคนหางาน)
3. โครงการศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงานต่างด้าว (กองทะเบียนจัดหางาน
กลางและคุ้มครองคนหางาน)
4. โครงการประชุมความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานกับประเทศคู่ภาคี (เมียนมา ลาว กัมพูชา
และอื่นๆ) (สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว)
5. โครงการศูนย์แรกรับและสิน้ สุดการจ้าง (ตาก ระยอง หนองคาย มุกดาหาร และสระแก้ว)
(กรมการจัดหางาน)
6. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว (กรมการจัดหางาน)
7. โครงการตรวจติดตามการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (สำ�นักบริหาร
แรงงานต่างด้าว : สำ�นักผู้ตรวจราชการกรม)
8. โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กร
ภาคีเครือข่าย (กรมการจัดหางาน)
9. โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว (กรมการจัดหางาน)
รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
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ภารกิจ/กิจกรรม (ที่ดำ�เนินการโครงการต่อเนื่อง)
10. โครงการอำ�นวยการและประสานงานด้านความมั่นคงในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ (กอ.รมน.)
11. โครงการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าว
และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (กอ.รมน.)
12. โครงการตรวจสอบและควบคุมประชากรแรงงานต่างด้าวเพื่อความสงบเรียบร้อยของ
สังคมไทย (กอ.รมน.)
13. โครงการตรวจสอบสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองทางบก (กองทัพบก)
14. โครงการปฏิบตั กิ ารป้องกันและสกัดกั้นคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองทางลำ�แม่น� 
ำ้ ในพืน้ ที่
รับผิดชอบของกองทัพเรือ (กองทัพเรือ)
15. โครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน และส่งกลับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร (สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง)
16. โครงการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ)
17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว (กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน)
18. โครงการศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC (สำ�นักบริหารแรงงาน
ต่างด้าว)
19. โครงการจ้างเหมาบำ�รุงรักษาเครื่องพิมพ์อนุญาตทำ�งานของคนต่างด้าว (ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)
20. โครงการจ้างเหมาบริการบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
งานต่างด้าว (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
21. โครงการจ้างเหมาบำ�รุงรักษาระบบให้บริการทางสายโทรศัพท์สายด่วน 1694 (ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ภารกิจ/กิจกรรม (ที่ดำ�เนินการโครงการใหม่)
-
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รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. 2563

ผลการดำ�เนิินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บทที่ 3

Report 2563

การวางแผนและจัดทำ�งบประมาณ
		 การวางแผนและการจัดทำ�งบประมาณรายจ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ

การทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ได้ให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กรมการจัดหางาน กองทัพบก กองทัพเรือ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองอำ�นวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร กรมประมง
กรมการปกครอง กรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อการจัดระบบแรงงานต่างด้าวเพื่อให้การดำ�เนินงาน
อย่างต่อเนือ่ ง โดยคณะกรรมการกองทุนเพือ่ การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ได้จดั ลำ�ดับ
ความสำ�คัญของภารกิจที่เสนอของบประมาณเงินกองทุนและกำ�หนดเป้าหมายให้เหมาะสม พิจารณา
ทบทวนเพื่อชะลอปรับลดหรือยกเลิกการดำ�เนินภารกิจต่างๆ ที่มีความสำ�คัญระดับต่ำ� หรือหมด
ความจำ�เป็น หรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั ตามหลัก 3 R (Review Redeploy Replace)
เพื่อนำ�งบประมาณเงินกองทุนดังกล่าวไปดำ�เนินภารกิจที่มีความสำ�คัญเร่งด่วนในการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว

		 คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าวได้จัดสรร
งบประมาณกองทุนเพือ่ การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการทำ�งานของคนต่างด้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว และสถานการณ์ของการจัดระบบแรงงาน
ต่างด้าวในปัจจุบัน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงินทั้งสิ้นจำ�นวน 896,135,450.00 บาท
ตามแผนปฏิบตั กิ ารกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์
ดังนี้

		 ยุทธศาสตร์ที่ 1
		 ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนากองทุนและระบบบริหารจัดการกองทุน

การสนับสนุนงบประมาณภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. 2563

20

การจัดสรร
รวมทั้งสิ้น

เงินที่ได้รับการจัดสรร

ลำ�ดับที่
3
R6
eport
52 tro
2563
peR

การจัดสรรเงินและการใช้จ่ายเงิน
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน

1

กรมการจัดหางาน

2

สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

32,000,000

-

32,000,000

3

สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง

43,146,450

-

4

กอ.รมน.

5,354,100

5

กองทัพบก

6

งบบุคลากร

งบดำ�เนินงาน

งบลงทุน

คงเหลือ

ร้อยละ
ของการ
ใช้จ่าย

795,000

586,893,823.02

89,141,956.98

86.81

-

-

31,320,744.33

679,255.67

97.88

43,146,450

-

-

40,843,119.77

2,303,330.23

94.66

-

5,354,100

-

-

5,354,100

-

100.00

4,134,300

-

4,134,300

-

-

4,134,300

-

100.00

กองทัพเรือ

5,456,200

-

5,456,200

-

-

5,456,128.90

71.10

100.00

7

กรมสวัสดิการฯ

8,817,000

-

8,817,000

-

-

8,426,624.53

390,375.47

95.57

8

กรุงเทพมหานคร

12,627,500

-

12,627,500

-

-

7,357,014

5,270,486

58.26

9

กรมการปกครอง

108,564,120

-

108,564,120

-

-

84,080,685.10

24,483,434.90

77.45

896,135,450 191,846,040 683,432,110 20,062,300 20,062,300 773,866,539.65 122,268,910.35

86.36

รวมยอดเงินกองทุนฯ ทั้งสิ้น

676,035,780 191,846,040 463,332,440 20,062,300

รวมผลการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ
รายจ่ายอื่นๆ

ลำ�ดับที่

สรุปผลการจัดสรรเงินและการใช้จ่ายเงิน
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน

การจัดสรร
รวมทั้งสิ้น

1

หน่วยงานภายใน

676,035,780

2

หน่วยงานภายนอก

220,099,670

รวมยอดเงินกองทุนฯ ทั้งสิ้น

21

896,135,450

เงินที่ได้รับการจัดสรร
งบบุคลากร

งบดำ�เนินงาน

งบลงทุน

191,846,040 463,332,440 20,062,300
-

220,099,670

-

191,846,040 683,432,110 20,062,300

รวมผลการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ
รายจ่ายอื่นๆ

คงเหลือ

ร้อยละ
ของการ
ใช้จ่าย

795,000

586,893,823.02

89,141,956.98

86.81

-

186,972,716.63

33,126,953.37

84.95

773,866,539.65 122,268,910.35

86.36

795,000

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. 2563

ผลการใช้จา่ ยเงิน (จำ�แนกตามโครงการ) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. กรมการจัดหางาน
ลำ�ดับที่

งบที่ได้การจัดสรร (บาท)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการ

188,451,840

7,706,000
179,317,020

-

สจก. เขต 1 - 10

37,722,260

23,491,560

14,230,700

-

สจจ. 76 จังหวัด

244,182,850

136,222,620

107,960,230

66,056,030

17,151,000

7,675,420
2,489,290
9,139,520

95.85

48,905,030

-

30,030,199.08 36,025,830.92

45.46

6,911,880
1,918,260

763,540
571,030

-

7,081,051.54
2,370,226.53

594,368.46
119,063.47

92.26
95.22

2,756,520

6,383,000

-

8,590,428.93

549,091.07

93.99

-

503,490

-

465,716.10

37,773.90

92.50

-

10,131,270.50

87,029.50

99.15

7,179,560

-

10,218,300

12,919,000

503,490
1,546,550

สจจ. 76 จังหวัด

8,671,750

สจจ. 76 จังหวัด

6,661,700

11 โครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าว
ทำ�งานได้อย่างถูกกฎหมาย
12 โครงการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์โควิดฯ
13 โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานต่างด้าว
14 โครงการศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
15 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบ ปราบปราม
จับกุม และดำ�เนินคดีนายจ้าง / สถานประกอบการ
และคนต่างด้าวผิดกฎหมายตามพระราชกำ�หนดการ
บริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561

สำ�นักบริหาร
แรงงานต่างด้าว
สบต., 76 จังหวัด
และเขต 1 - 10
สำ�นักบริหาร
แรงงานต่างด้าว
76 จังหวัด
และเขต 1-10
สำ�นักบริหาร
แรงงานต่างด้าว
สำ�นักบริหาร
แรงงานต่างด้าว
กองทะเบียน
จัดหางานกลางฯ
กองทะเบียน
จัดหางานกลางฯ
กองทะเบียน
จัดหางานกลางฯ

32,059,090.73

93.49
85.55

234,046,986.61 10,135,863.39

1,546,550

-

1,498,250

48,300

96.88

8,671,7500

-

8,633,020.50

38,729.50

99.55

6,661,700

-

6,224,300.36

437,399.64

93.43

20,098,560

-

19,811,544.56

287,015.44

98.57

7,179,560

-

7,094,137.56

85,422.44

98.81

-

12,919,000

-

12,717,407

201,593

98.44

39,038,500

-

39,038,500

-

38,674,044.05

364,455.95

99.07

1,412,400

-

1,363,400

49,000

1,282,182.10

130,217.90

90.78

201,600

-

201,600

-

159,575.20

42,024.80

79.15

1,590,000

-

795,000

-

375,231

1,214,769

23.60

156,848,400

-

156,848,400

-

152,109,075.42

4,739,324.58

96.98

62,132,716

-

62,132,716

-

61,715,460.18

417,255.82

99.33

94,715,684

-

94,715,684

-

90,393,615.24

4,322,068.76

95.44

7,879,800

-

7,879,800

-

5,806,665

2,073,135

73.69

3,775,133

-

3,775,133

-

3,775,133

0.00

6,500,000

-

6,500,000

-

5,555,656.60

944,343.40

85.47

2,790,100

-

5,584,300

1,124,000

-

929,645

20,098,560

7 โครงการศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก EEC (OSS)
8 โครงการติดตามการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
(สำ�นักผู้ตรวจฯ)
9 โครงการประชุมความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานกับ
ประเทศคู่ภาคี (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และ
ประเทศอื่นๆ)
10 โครงการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
ปี 2563 , คู่สายเชื่อมโยงเครือข่าย

7,204,025.71
501,974.29
314,643,699.52 53,125,160.48

-

สจก. เขต 1 - 10

สำ�นักบริหาร
แรงงานต่างด้าว
สำ�นักบริหาร
แรงงานต่างด้าว
สำ�นักบริหาร
แรงงานต่างด้าว
สำ�นักบริหาร
แรงงานต่างด้าว

คงเหลือ

84.99

10,218,300

สจจ. 76 จังหวัด

ผลการ
ใช้จ่ายเงิน

5,663,169.27

สจจ. และ สจก.

5 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว

6 โครงการศูนย์แรกรับเข้าทำ�งานและสิ้นสุดการจ้าง

งบลงทุน

7,706,000
367,768,860

สำ�นักงาน
เลขานุการกรม
กลุ่มตรวจสอบภายใน

4 โครงการตรวจสอบ ปราบปราม แรงงานต่างด้าว

งบดำ�เนินงาน

สำ�นักงานกองทุนฯ

สำ�นักบริหาร
แรงงานต่างด้าว
สำ�นักงานกองทุนฯ
กองทะเบียนฯ

3 โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง / สถาน
ประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย

งบบุคลากร

ร้อยละ
ของการ
ใช้จ่าย

5,584,300

1,124,000

2,794,200

-

-

Report 2563

1 งบบริหารกองทุนฯ
2 โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

เงินที่ได้รับ
การจัดสรร

0.00 100.00

194,355

82.70

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
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ลำ�ดับที่

งบที่ได้การจัดสรร (บาท)
โครงการ

เงินที่ได้รับ
การจัดสรร

งบบุคลากร

งบดำ�เนินงาน

งบลงทุน

ผลการ
ใช้จ่ายเงิน

คงเหลือ

ร้อยละ
ของการ
ใช้จ่าย

16 โครงการสัม มนาทบทวนและจั ดทำ � แผนปฏิ บ ั ติ ก าร
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
ปี 2564

สำ�นักงานกองทุนฯ

633,700

-

633,700

-

355,500

278,200

56.10

17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชี

สำ�นักงานกองทุนฯ

760,900

-

760,900

-

322,365

438,535

42.37

สำ�นักงานกองทุนฯ

337,800

-

337,800

-

296,516

41,284

87.78

สำ�นักงานกองทุนฯ

437,300

-

437,300

-

-

437,300

0.00

6,105,600

-

6,105,600

-

6,105,600

0.00 100.00

940,000

-

940,000

-

940,000

0.00 100.00

226,000

-

226,000

-

209,000

9,900,000

-

9,900,000

-

9,900,000

10,812,300

-

-

10,812,300

-

10,812,300

0.00

1,681,000

-

-

1,681,000

-

1,681,000

0.00

273,627

-

273,627

7,520,000

-

-

18 โครงการพัฒ นาบุคลากรด้า นการบริ ห ารจั ดการเงิ น
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
19 โครงการติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานและผลการ
ใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของ
คนต่างด้าว
20 โครงการจ้างเหมาบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำ�หรับการบริหาร
จัดการกองทุนเพื่อการบริหารจั ด การการทำ�งานของ
คนต่างด้าว
21 โครงการจ้างเหมาบำ � รุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาต
ทำ�งานของคนต่างด้าว
22 โครงการจ้างเหมาบำ�รุงรักษาระบบบริการทางโทรศัพท์
สายด่วน 1694
23 โครงการจ้างเหมาบริการบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
ระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์งานต่างด้าว
24 โครงการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน
ระบบต่างด้าว
(อยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่าย)
25 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานกับระบบ
Single window for visa and work permit
(อยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่าย)
26 โครงการจ้างเหมาบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
อนุญาตทำ�งานคนต่างด้าว
27 โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทดแทนเครื่องที่
เสื่อมสภาพ 188 เครื่อง
(อยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่าย)
รวมทั้งสิ้น

23

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร

676,035,780

-

273,627

92.47

0.00 100.00

0.00 100.00
7,520,000

0.00

191,246,040 463,932,440 20,062,300 586,893,823.02 89,141,956.98

86.81

7,520,000

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. 2563

-

17,000

ผลการใช้จา่ ยเงิน (จำ�แนกตามโครงการ) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. หน่วยงานภายนอก
ลำ�ดับที่

งบที่ได้การจัดสรร (บาท)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการ

3 โครงการตรวจสอบ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
4 โครงการ บริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
(OSS)
5 โครงการ จัดทำ�หรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคล
ไม่มีสัญชาติไทย (OSS)
6 โครงการจัดทำ�ทะเบียนประวัติ และบัตรประจำ�ตัว
แรงงานต่างด้าวฯ
- ปกครองส่วนกลาง
- ที่ทำ�การปกครองจังหวัด
7 โครงการขยายระยะเวลาการจัดทำ�ทะเบียนประวัติ
แรงงานต่างด้าว
- ปกครองส่วนกลาง
   - ที่ทำ�การปกครองจังหวัด
8 โครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน และ
ส่งกลับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร
9 โครงการให้บริการตรวจอนุญาตเพื่ออยู่ต่อ
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวฯ
10 โครงการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
รวม
11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิแรงงาน
ต่างด้าว
12 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการสื่อสารฯ
(ล่าม)
รวม
13 โครงการอำ�นวยการและประสานงานด้านความมั่นคง
ในการแก้ปญ
ั หาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ
14 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย
15 โครงการตรวจสอบจัดระเบียบและคุ้มครอง
แรงงานต่างด้าว
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบบุคลากร

งบดำ�เนินงาน

ผลการ
ใช้จ่ายเงิน

งบลงทุน

คงเหลือ

ร้อยละ
ของการ
ใช้จ่าย

กองทัพบก

4,134,300

-

4,134,300

-

4,134,300

0.00 100.00

กองทัพเรือ

5,456,200

-

5,456,200

-

5,456,128.90

71.10 100.00

สำ�นักงาน
ตำ�รวจแห่งชาติ

32,000,000

-

32,000,000

-

31,320,744.33

679,255.67

97.88

กรุงเทพมหานคร

8,742,300

-

8,742,300

-

4,928,680

3,813,620

56.38

กรุงเทพมหานคร

3,885,200

-

3,885,200

-

2,428,334

1,456,866

62.50

กรมการปกครอง

95,590,420

-

95,590,420

-

84,080,685.10 11,509,734.90

87.96

กรมการปกครอง
กรมการปกครอง

67,201,890
28,388,530

-

67,201,890
28,388,530

-

59,942,246.45
24,138,438.65

7,259,643.55
4,250,091.35

89.20
85.03

กรมการปกครอง

12,973,700

-

12,973,700

-

(ยังไม่รายงาน)

12,973,700

0.00

กรมการปกครอง
กรมการปกครอง

1,568,140
11,405,560

-

1,568,140
11,405,560

-

(ยังไม่รายงาน)
(ยังไม่รายงาน)

1,568,140
11,405,560

0.00
0.00

สำ�นักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง

35,000,000

-

35,000,000

-

34,994,883.08

5,116.92

99.99

6,284,650

-

6,284,650

-

4,400,312.69

1,884,337.31

70.02

1,861,800

-

1,861,800

-

1,447,924

413,876

77.77

43,146,450

0.00

43,146,450

0.00

40,843,119.77

2,303,330.23

94.66

กรมสวัสดิการฯ

4,197,000

-

4,197,000

-

3,844,619.09

352,380.91

91.60

กรมสวัสดิการฯ

4,620,000

-

4,620,000

-

4,582,005.44

37,994.56

99.18

8,817,000

0.00

8,817,000

0.00

8,426,624.53

390,375.47

95.57

กอ.รมน.

773,500

-

773,500

-

773,500

0.00 100.00

กอ.รมน.

2,522,000

-

2,522,000

-

2,522,000

0.00 100.00

กอ.รมน.

2,058,600

-

2,058,600

-

2,058,600

0.00 100.00

5,354,100

0.00

5,354,100

0.00

5,354,100

0.00 100.00

สำ�นักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง
สำ�นักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง

220,099,670

0.00 220,099,670

0.00 186,972,716.63 33,126,953.37

Report 2563

1 โครงการสกัดกั้นแรงงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำ�งาน
ทางบก
2 โครงการ การปฏิบัติการป้องกัน และผลักดันแรงงาน
ต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองทางลำ�แม่น้ำ� ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของกองทัพเรือ

เงินที่ได้รับ
การจัดสรร

84.95

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
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ลำ�ดับที่

รายงานผลการดำ�เนินงานของหน่วยงาน
ที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน
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1 กรมการจัดหางาน

2 สำ�นักบริหาร
แรงงานต่างด้าว

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
1.1 การอนุญาตการทำ�งานของคนต่างด้าว
1.1.1 ออกใบอนุญาตทำ�งานแรงงานต่างด้าว
1.1.2 ต่ออายุใบอนุญาตทำ�งาน
1.1.3 เปลี่ยน / เพิ่มนายจ้าง, สถานที่ทำ�งาน
1.2 จัดทำ�ทะเบียนข้อมูลการทำ�งานของคนต่างด้าว
2. โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างฯ
3. โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว
2.1 ตรวจสอบสถานประกอบการ / การทำ�งานของคนต่างด้าว
2.2 การตรวจสอบสถานประกอบการของนายจ้าง
2.3 จับกุมดำ�เนินคดีนายจ้าง / สถานประกอบการ
2.4 จับกุมดำ�เนินคดีคนต่างด้าว
4. โครงการประชาสัมพันธ์ (สจจ.)
- คัตเอ้าท์
- รถแห่
- สื่อวิทยุท้องถิ่น
- เคเบิ้ลทีวี
- หนังสือพิมพ์
- แบนเนอร์, ไวนิล
- ป้ายอัจฉริยะ, ป้ายผ้า
- ข้อความสั้น
- กระดาษหัวข่าว
- แผ่นพับ, ใบปลิว
- อื่นๆ
- นายจ้าง / สถานประกอบการ / ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการทำ�งานของคนต่างด้าว

ผล

ร้อยละ

คน
คน
คน
คน
ครั้ง
คน

1,442,158
862,226
183,172
396,760
1,308,062
21,997

2,020,321
861,361
299,844
859,116
2,051,146
24,092

140.09
99.90
163.70
216.53
156.81
109.52

แห่ง
คน
แห่ง
ครั้ง

155,391
17,431
433
1,540

222,010
19,141
548
1,438

142.87
109.81
126.56
93.38

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ฉบับ
ป้าย
ป้าย
ครั้ง
แผ่น
แผ่น
ครั้ง

163
118
26,307
96
41,620
1,864
17,319
88,247
327,203
136,942
7,277

188
188
28,824
157
61,177
2,749
29,379
293,475
505,366
519,864
7,767

115.53
159.32
109.57
163.54
146.48
147.48
169.63
332.56
154.45
378.16
106.73

ราย

1,900,389

2,606,979

137.18

ครั้ง

0

0

0.00

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

0
5
5
20

0
4
4
13

0.00
80.0
80.0
65.0

คน
คน
คน
คน

182,543
182,543
182,543
182,543

214,103
214,103
214,103
214,103

117.29
117.29
117.29
117.29

1. โครงการการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
1.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานการจัดการ
          ปัญหาแรงงานต่างด้าว (อกนร.)
1.2 ประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ (กนร.)
1.3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย (อคบต.)
1.4 จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ (คบต.)
1.5 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการต่างๆ
2. โครงการศูนย์แรกรับเข้าทำ�งานและสิ้นสุดการจ้าง
- ตรวจสอบและคัดกรองแรงงาน
- อบรมให้ความรู้
- บันทึกข้อมูลแรงงานต่างด้าว
- จัดทำ�ใบอนุญาตทำ�งาน

25

หน่วยนับ เป้าหมาย
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ลำ�ดับที่

หน่วยงาน

หน่วยนับ เป้าหมาย

ผล

3. โครงการติดตามการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว (สำ�นักผู้ตรวจราชการ)
- เดินทางไปราชการ เพื่อติดตามการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ครั้ง
16
16
4. โครงการประชุมเจรจาความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานกับประเทศคู่ภาคี (พม่า ลาว กัมพูชา และประเทศอื่นๆ)
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเตรียมการก่อนการประชุมเจรจาฯ
ครั้ง
3
1
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมความร่วมมือระดับวิชาการ
ครั้ง
1
1
กิจกรรมที่ 3 เดินทางไปราชการต่างประเทศร่วมกับผู้บริหาร
ครั้ง
1
0
กิจกรรมที่ 4 เข้าร่วมประชุมในต่างประเทศฯ
ครั้ง
2
1
กิจกรรมที่ 5 จัดเลี้ยงรับรองให้กับผู้แทนประเทศคู่ภาคี
ครั้ง
1
0
กิจกรรมที่ 6 ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่นำ�เข้า MOU
ครั้ง
3
0
กิจกรรมที่ 7 ภารกิจอื่นๆ
ครั้ง
0
0
1. จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้ง
5
10
2. เดินทางไปประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้ง
0
0
5. โครงการศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC
กิจกรรมที่ 1 ออกใบอนุญาตทำ�งาน / ต่ออายุใบอนุญาตทำ�งาน
คน
13,000
10,327
6. โครงการจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์
- สกู๊ป / บทความข่าวสื่อหนังสือพิมพ์
ครั้ง
10
10
- คู่มือประชาสัมพันธ์
เล่ม
350,000
350,000
- สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์
ครั้ง
6
6
- สกู๊ปข่าวสื่อโทรทัศน์
ครั้ง
4
4
- พูดข่าว
ครั้ง
6
27
- สัมภาษณ์ทางวิทยุ
ครั้ง
2
3
- สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์ / โซเชี่ยลมีเดีย
ครั้ง
2
3
- คลิปวีดิโอ
เรื่อง
1
1
- Print Ad
เรื่อง
1
1
- เว็บไซต์
ครั้ง
14
14
- Line
ข้อความ 16,000,000 1,425,657
- วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
ครั้ง
2
2
7. โครงการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ปี 2563
- ต่อใบอนุญาตทำ�งานให้แก่แรงงานต่างด้าว (สบต.)
คน
369,538
171,857
- ต่อใบอนุญาตทำ�งานให้แก่แรงงานต่างด้าว (สจจ.76 , สจก.1-10)
คน
1,371,558
863,449
คน
11,000
10,628
8. โครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำ�ได้
ครั้ง
60
60
9. โครงการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์โควิดฯ
คน
373,901
72,007
1. งบบริหารกองทุน
1.1 การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการฯ
ครั้ง
10
10
1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรร
ครั้ง
10
10
          เงินกองทุนฯ
1.3 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย
ครั้ง
6
2
          กองทุนฯ
1.4 การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและการประเมินผล
ครั้ง
6
1
          การดำ�เนินงานกองทุนฯ
โครงการต่างๆ
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชีสำ�นักงาน
ครั้ง
2
1
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
คน
220
118

ร้อยละ

100.00
33.33
100.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
200.00
0.00
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3 สำ�นักงานกองทุนฯ

กิจกรรม/โครงการ

79.43
100.00
100.00
100.00
100.00
450.00
150.00
150.00
100.00
100.00
100.00
8.91
100.00
46.50
62.95
96.61
100.00
19.26
100.00
100.00
33.33
16.67
50.00
53.63
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ลำ�ดับที่

หน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ
2. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว
3. โครงการสัมมนาทบทวนและการจัดทำ�แผนปฏิบัติการกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว

หน่วยนับ เป้าหมาย
ครั้ง
คน
ครั้ง
คน

4. โครงการติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
4.1 ติดตามประเมิลผลการดำ�เนินงาน
ครั้ง
4.2 จัดประชุมย่อยระดับพื้นที่
ครัง้
3
R6
eport
52 tro
2563
peR

4 กองทะเบียน
1. โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
จัดหางานกลาง
และคุ้มครองคนหางาน
1.1 ตรวจสอบนายจ้าง / สถานประกอบการ
แห่ง
1.2 ตรวจสอบการทำ�งานของคนต่างด้าว
คน
2. โครงการศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว 10 ศูนย์
2.1 ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
คน
2.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ
คน
2.3 จัดหาที่พักชั่วคราวให้แรงงานต่างด้าว
คน
3. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบ ปราบปราม
คน
จับกุม และดำ�เนินคดีนายจ้าง / สถานประกอบการฯ
5 สำ�นักงาน
โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
เลขานุการกรม
1. ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมต่างด้าวที่โอนเข้าบัญชี
ครั้ง
    เงินฝากคลังผ่านระบบ GFMIS
2. โอนเงินกองทุนฯ / เงินโครงการของ สบต. ให้ สจจ
ครั้ง
3. ตรวจสอบการคุมยอดงบประมาณของ สลก. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้ง
4. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเดินทางไปราชการ / การจัดประชุม
เรื่อง
    การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
5. ตรวจสอบใบสำ�คัญการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
เรื่อง
6. บันทึกรายการรับ - จ่าย ในระบบ GFMIS
เรื่อง
7. จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS
เรื่อง
8. จัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP
เรื่อง
9. จัดทำ�สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำ�เดือน
เรื่อง
6 กลุ่มตรวจสอบภายใน โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
1. ตรวจสอบดำ�เนิ นการและการติ ด ตามผลการปฏิบัติง านของ
    หน่วยรับตรวจทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคตามแผนการตรวจสอบ
    ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ
    ภายในกรม ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดและข้อสั่งการของผู้บริหาร
แห่ง / ครั้ง
    รวมทัง้ การให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�แกหน่วยรับตรวจในการปฏิบตั งิ าน
    ตามระเบียบข้อยังคับต่างๆ เพื่อให้การดำ�เนินงานและการบริหาร
    เงินกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและโปร่งใส
2. รายงานผลการตรวจสอบดำ�เนินการและการติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
    ของหน่วยรับตรวจทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามแผนการตรวจสอบ
    ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ
แห่ง
    ภายในกรมผูต้ รวจสอบภายในจังหวัดและข้อสัง่ การของผูบ้ ริหารกรม
    ให้ผบู้ ริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และเพือ่ ให้หน่วยรับตรวจ    
    ดำ�เนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ (ถ้ามี)
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ผล

ร้อยละ

1
50
1
130

1
51
1
132

100.00
100.00
100.00
101.53

4
0

2
0

100.00
0.00

700
10,000
24,000
0
219
0

722
14,115
41,240
40,985
219
36

103.14
141.15
171.83
100.00
100.00
100.00

100

101

101.00

240

249

103.75

4
12

12
11

300.00
91.67

840

739

87.98

2,160
2,160
600
600
600

2,372
1,500
545
562
561

109.81
69.44
90.83
93.67
93.50

5

8

160.00

5

8

160.00

ลำ�ดับที่

หน่วยงาน

7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กิจกรรม/โครงการ

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ

1. โครงการจ้างเหมาบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. 2563

Report 2563

กิจกรรมที่ 1 บำ�รุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบติดตั้ง
ครั้ง
12
12
100.00
    ณ ห้องระบบคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 2 บำ�รุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่วนกลาง
ครั้ง
1
1
100.00
    และส่วนภูมิภาค
    กิจกรรมที่ 3 คณะกรรมการตรวจรับงาน ณ ส่วนกลางและ
ครั้ง
2
2
100.00
    ส่วนภูมิภาค
กิจกรรมที่ 4 การเบิกจ่าย
ครั้ง
12
12
100.00
2. โครงการจ้างเหมาบำ�รุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำ�งานของคนต่างด้าว
กิจกรรมที่ 1 บำ�รุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง
ครั้ง
36
36
100.00
    และปริมณฑล
กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการตรวจรับงาน ณ ส่วนกลางและ
ครั้ง
2
2
100.00
    ส่วนภูมิภาค
กิจกรรมที่ 3 การเบิกจ่าย
ครั้ง
12
12
100.00
3. โครงการจ้างเหมาบำ�รุงรักษาระบบให้บริการทางโทรศัพท์สายด่วน 1694
กิจกรรมที่ 1 บำ�รุงรักษาระบบ ณ ห้อง Call
งาน
2
2
100.00
กิจกรรมที่ 2 การเบิกจ่าย
ครั้ง
12
12
100.00
4. โครงการจ้างเหมาบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ
กิจกรรมที่ 1 บำ�รุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบที่ติดตั้ง
งาน
12
12
100.00
กิจกรรมที่ 2 บำ�รุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง  
งาน
4
4
100.00
    ปริมณฑล ภูมิภาค
กิจกรรมที่ 3 คณะกรรมการตรวจรับงาน ณ ส่วนกลาง
ครั้ง
1
1
100.00
    และภูมิภาค
กิจกรรมที่ 4 การเบิกจ่าย
ครั้ง
12
12
100.00
5. โครงการจ้างเหมาบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบอนุญาตทำ�งานคนต่างด้าว ตามพระราชกำ�หนดการบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
กิจกรรมที่ 1 บำ�รุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบที่ตั้ง
งาน
2
2
100.00
กิจกรรมที่ 2 การเบิกจ่าย
ครั้ง
1
1
100.00
6. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมระบบงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
(อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย)
กิจกรรมที่ 1 การเบิกจ่ายค่าจ้าง
ครั้ง
0
0
0.00
7. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่องานกับระบบ Single Window for Visa and Work Permit ระยะที่ 2
(อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย)
กิจกรรมที่ 1 การเบิกจ่ายค่าจ้าง
ครั้ง
0
0
0.00
8. โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำ�งานของคนต่างด้าวทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน
(อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย)
กิจกรรมที่ 1 การเบิกจ่ายค่าจ้าง
ครั้ง
0
0
0.00
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ลำ�ดับที่

หน่วยงาน

1 กองทัพบก

3
R6
eport
52 tro
2563
peR

2 กองทัพเรือ

3 สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

4 สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง

5 กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ

โครงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำ�งานทางบก
กิจกรรมที่ 1 การอำ�นวยการ
ครั้ง
52
84
161.54
กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติการ
65,040
270,195
415.42
- การลาดตระเวน จัดตั้งจุดตรวจ / จุดสกัด ปิดล้อมตรวจค้น
ครั้ง
1,680
3,210
191.07
- ผลักดัน / ส่งกลับแรงงานต่างด้าว
คน
1,680
22,451
1,336.37
- ส่งแรงงานต่างด้าวดำ�เนินคดี
คน
1,680
8,919
530.89
- การจับกุมผู้นำ�พา
คน
0
87
100.00
้
โครงการการปฏิบัติการป้องกัน และสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำ�งานทางลำ�แม่นำ� ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของกองทัพเรือ
- จำ�นวนแรงงานต่างด้าวที่ถูกจับกุม ผลักดัน
คน
300
6,918
2,306.00
- จำ�นวนแรงงานต่างด้าวที่ตรวจพบ
คน
216,000
1,366,576
632.67
การลาดตระเวน การจัดตั้งจุดตรวจ / จุดสกัด
- การตั้งจุดตรวจจุดสกัด ของ กปช.จด
ครั้ง
1,200
935
77.92
- การตั้งจุดตรวจสกัด ของ นรข.
ครั้ง
1,800
12,051
669.50
- การ ลว. ตรวจเยี่ยม / ตรวจค้นทางลำ�น้ำ� ของ นรข.
ครั้ง
600
3,758
626.33
- การ ลว. ตรวจเยี่ยม / ตรวจค้นทางทะเล ของ ทรภ. 1-3
ครั้ง
1,080
1,743
161.39
- การ ลว. ทางอากาศ ของ ทรภ. 1-3
ครั้ง
180
742
412.22
โครงการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
1. ตรวจสอบโครงการ สถานประกอบการฯ
ครั้ง
9,000
17,309
192.32
2. จับกุมแรงงานต่างด้าวกระทำ�ผิด มาตรา 8 และ 101
คน
4,500
3,112
69.15
3. จับกุมนายจ้างกระทำ�ผิด มาตรา 9 และ 102
คน
900
199
22.11
1. โครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน และส่งกลับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
กิจกรรมที่ 1 สืบสวน ปราบปราม จับกุม แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
และนายจ้างผู้นำ�พาและผู้ให้พักพิง
1.1 การออกปฏิบัติหน้าที่สืบสวน ปราบปราม จับกุม
ครั้ง
3,774
59,455
1,575.38
1.2 ผลการปราบปราม จับกุม คนต่างด้าวผิดกฎหมาย
คน
100,000
62,402
62.40
1.3 ผลการจับกุมคนต่างด้าวทำ�งานโดยไม่มีใบอนุญาตทำ�งาน
คน
50,000
2,155
4.31
         หรือทำ�งานนอกเหนือฯ
1.4 จับกุมนายจ้าง ผู้นำ�พา และให้ที่พักพิง
คน
1,000
596
56.90
กิจกรรมที่ 2 ดำ�เนินการผลักดัน ส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมายแรงงานต่างด้าว
2.1 ผลการผลักดัน ส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมายฯ
คน
200,000
120,011
60.00
2. โครงการให้บริการตรวจอนุญาตเพื่ออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแก่แรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำ�งาน
2.1 จำ�นวนของผู้ได้รับการตรวจอนุญาตให้อยู่ต่อ
คน
2,000,000
1,672,775
83.64
         ในราชอาณาจักรชั่วคราว
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว
กิจกรรมที่ 1 การตรวจแรงงานต่างด้าวโดยชุดเฉพาะกิจส่วนกลาง
ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคุ้มครองแรงงานอย่างยั่งยืน
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคุ้มครอง
รุ่น
แรงงานฯ
คน
           (1) ส่วนกลาง
(2) ส่วนภูมิภาค
2.2 การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการบริหาร
         ชมรมเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าว
2.3 การประชุมเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าว
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมความรู้การบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการตรวจแรงงาน
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฎิบตั งิ านด้านคุม้ ครอง
แรงงานในการทำ�งานเป็นทีมร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)
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รุ่น
คน
รุ่น
คน
ครั้ง
รุ่น
คน
รุ่น
คน
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5

5

100.00

6

0

0.00

300

0

0.00

10
500
2
200
10
1
100
1
50

10
528
2
203
0
1
105
1
61

100.00
105.60
100.00
101.50
0.00
100.00
105.00
100.00
122.00

ลำ�ดับที่

หน่วยงาน

กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมพัฒนาความรู้กฎหมายแรงงานนอกระบบ
5.1 การส่งเสริมพัฒนาความรู้กฎหมายแรงงานนอกระบบ
         กลุ่มแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตร
5.2 สื่อประชาสัมพันธ์
- จ้างแปลเอกสาร
- จ้างพิมพ์แผ่นพับ
- จัดทำ�ชุดนิทรรศการ
2. โครงการจัดจ้างจนท.ประสานงานด้านการสื่อสารฯ (ล่าม)
การจัดจ้างจนท.ประสานงานด้านการสื่อสารภาษาเมียนมาและ
กัมพูชา (ล่าม) เพื่อปฏิบัติงานคุ้มครองแรงงานต่างด้าวประมงทะเล

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ

รุ่น
คน

4
200

4
243

100.00
122.00

หน้า
แผ่น
ชุด

2
5,000
1

2
5,000
1

100.00
100.00
100.00

คน

21

21

100.00
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6 กองอำ�นวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร

กิจกรรม/โครงการ

1. โครงการอำ�นวยการและประสานงานด้านความมั่นคงในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ
กิจกรรมที่ 1 การเดินทางไปราชการติดตามสถานการณ์
ครั้ง
1
1
และตรวจสอบข้อมูลด้านแรงงานต่างด้าว
คน
0
0
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการและแก้ไข
ครั้ง
2
2
ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
คน
187
184
2. โครงการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย ปี 2563
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ครั้ง
10
6
คุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง
คน
920
745
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงาน
ครั้ง
10
8
3. โครงการตรวจสอบจัดระเบียบและคุ้มครองแรงงานต่างด้าว
กิจกรรมที่ 1 การจัดเจ้าหน้าที่สำ�รวจจำ�นวนประชากร
ครั้ง
750
750
แรงงานต่างด้าว จำ�นวน 15 จังหวัด ดังนี้
คน
53,800
56,279
1. จังหวัดราชบุรี
คน
4,500
5,671
2. จังหวัดเพชรบุรี
คน
2,600
2,790
3. จังหวัดระยอง
คน
7,500
7,841
4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คน
3,200
3,220
5. จังหวัดหนองคาย
คน
700
566
6. จังหวัดนครพนม
คน
600
600
7. จังหวัดพิษณุโลก
คน
1,100
837
8. จังหวัดตาก
คน
6,000
7,098
9. จังหวัดลำ�พูน
คน
2,500
2,134
10. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คน
9,500
7,904
11. จังหวัดนครศรีธรรมราช
คน
2,500
2,265
12. จังหวัดสตูล
คน
600
1,044
13. จังหวัดกระบี่
คน
3,000
3,025
14. จังหวัดภูเก็ต
คน
9,000
10,674
15. จังหวัดนราธิวาส
คน
500
610

กิจกรรมที่ 2 ยอดจับกุมแรงงานต่างด้าว และผูห้ ลบหนีเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย จำ�นวน 15 จังหวัด
1. จังหวัดราชบุรี
2. จังหวัดเพชรบุรี
3. จังหวัดระยอง
4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5. จังหวัดหนองคาย
6. จังหวัดนครพนม
7. จังหวัดพิษณุโลก
8. จังหวัดตาก

100.00
0.00
100.00
98.39
60.00
80.98
80.00
100.00
104.61
126.02
107.31
104.55
100.63
80.86
100.00
76.09
118.30
85.36
83.20
90.60
174.00
100.83
118.60
122.00

คน

5,300

2,553

48.17

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

450
260
750
300
70
60
100
600

78
65
289
306
207
0
166
672

17.33
25.00
38.53
102.00
295.71
0.00
166.00
112.00
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7 กรมประมง

8 กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรม/โครงการ

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ

9. จังหวัดลำ�พูน
10. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11. จังหวัดนครศรีธรรมราช
12. จังหวัดสตูล
13. จังหวัดกระบี่
14. จังหวัดภูเก็ต
15. จังหวัดนราธิวาส
กิจกรรมที่ 3 การจัดเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) เดินทาง
ไปขับเคลื่อนโครงการ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ กอ.รมน. จังหวัด
กิจกรรมที่ 4 การจัดประชุมเพื่อสุปผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

250
900
250
60
300
900
50

21
111
43
0
15
459
121

8.40
12.33
17.20
0.00
5.00
51.00
242.00

ครั้ง

2

2

100.00

คน

12

12

100.00

ครั้ง
1
1
100.00
คน
57
57
100.00
1. โครงการการจัดทำ�ทะเบียนประวัติและบัตรประจำ�ปีตัวแรงงานต่างด้าว และการให้บริการด้านการทะเบียนแก่แรงงาน
ต่างด้าวในภารกิจของกรมการปกครอง (ส่วนกลาง)
1.1 จัดทำ�ทะเบียนประวัติหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ
คน
2,001,379
711,314
35.54
1.2 ผลิตบัตรแรงงานต่างด้าว
คน
2,001,379
711,314
35.54
1. โครงการการจัดทำ�ทะเบียนประวัติและบัตรประจำ�ปีตัวแรงงานต่างด้าว และการให้บริการด้านการทะเบียนแก่แรงงาน
ต่างด้าวในภารกิจของกรมการปกครอง (ที่ทำ�การปกครองจังหวัด 76 จังหวัด)
1.1 จัดทำ�ทะเบียนประวัติหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ
คน
2,001,379
711,314
35.54
1.2 ผลิตบัตรแรงงานต่างด้าว
คน
2,001,379
711,314
35.54
2. โครงการขยายระยะเวลาการจัดทำ�ทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว ในภารกิจของกรมการปกครอง (ส่วนกลาง)
(อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาการจัดทำ�ผลการดำ�เนินงานถึงเดือน พ.ย. 2563)
1.1 การปรับปรุงทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38/1)
คน
555,993
449,000
80.76
1.2 การจัดทำ�บัตรแรงงานต่างด้าว
คน
555,993
449,000
80.76
3. โครงการขยายระยะเวลาการจัดทำ�ทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว ในภารกิจของกรมการปกครอง (ที่ทำ�การปกครอง
จังหวัด 76 จังหวัด) (อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาการจัดทำ�ผลการดำ�เนินงานถึงเดือน พ.ย. 2563)
1.1 การปรับปรุงทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38/1)
คน
555,993
413,503
74.37
1.2 การจัดทำ�บัตรแรงงานต่างด้าว
คน
555,993
413,503
74.37
1. โครงการบริการจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว (oSS) (ตามเป้าหมายและผลการดำ�เนินงานของกรมการจัดหางาน)
2. โครงการจัดทำ�หรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) เขต กทม. 50 สำ�นักงานเขต
1. คลองเตย
คน
3,958
895
22.61
2. คลองสาน
คน
984
520
52.85
3. คลองสามวา
คน
4,961
598
12.05
4. คันนายาว
คน
1,721
528
30.68
5. จตุจักร
คน
3,735
673
18.02
6. จอมทอง
คน
3,475
1,954
56.23
7. ดอนเมือง
คน
2,065
774
37.48
8. ดินแดง
คน
3,867
5,299
137.03
9. ดุสิต
คน
745
289
38.79
10. ตลิ่งชัน
คน
2,046
2,126
103.91
11. ทวีวัฒนา
คน
1,862
482
25.89
12. ทุ่งครุ
คน
3,378
2,959
87.60
13. ธนบุรี
คน
980
376
38.37
14. บางกอกน้อย
คน
909
469
51.60
15. บางกอกใหญ่
คน
597
391
65.49
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ลำ�ดับที่

หน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

4,324
9,885
5,332
1,559
4,465
1,955
2,624
7,460
1,109
1,555
4,000
2,251
6,706
1,387
1,723
1,767
1,953
1,768
3,327
2,516
3,587
2,193
4,829
3,241
2,754
5,665
4,498
2,670
1,075
1,407
4,220
3,060
2,515
1,405
2,767
0
148,835

729
3,770
973
678
5,604
1,902
1,693
1,363
525
1,896
1,070
309
4,964
798
495
916
446
899
688
520
346
5,436
611
1,026
432
1,397
2,653
1,524
1,594
646
658
965
5,140
698
1,658
0
73,355

16.86
38.14
18.25
43.49
125.51
97.29
64.52
18.27
47.34
121.93
26.75
13.73
74.02
57.53
28.73
51.84
22.84
50.85
20.68
20.67
9.65
247.88
12.65
31.66
15.69
24.66
58.98
57.08
148.28
45.91
15.59
31.54
204.37
49.68
59.92
0.00
49.29
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16. บางกะปิ
17. บางขุนเทียน
18. บางเขน
19. บางคอแหลม
20. บางแค
21. บางซื่อ
22. บางนา
23. บางบอน
24. บางพลัด
25. บางรัก
26. บึงกุ่ม
27. ปทุมวัน
28. ประเวศ
29. ป้อมปราบศัตรูพ่าย
30. พญาไท
31. พระโขนง
32. พระนคร
33. ภาษีเจริญ
34. มีนบุรี
35. ยานนาวา
36. ราชเทวี
37. ราษฎร์บูรณะ
38. ลาดกระบัง
    39. ลาดพร้าว
40. วังทองหลาง
    41. วัฒนา
42. สวนหลวง
43. สะพานสูง
44. สัมพันธวงศ์
45. สาทร
46. สายไหม
47. หนองแขม
48. หนองจอก
49. หลักสี่
50. ห้วยขวาง
51. สำ�นักงานปกครองและทะเบียน
รวม

หน่วยนับ

32

บทที่ 4

การคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร
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		พระราชบัญญัติการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 กำ�หนดให้ลูกจ้างซึ่ งได้รับ
อนุญาตทำ�งานตามมาตรา 9 และมาตรา 11 ได้แก่ กลุ่มที่ ได้รับการพิสูจน์สัญชาติและกลุ่มที่นำ�เข้า
ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศต้นทาง กลุ่ม มาตรา 13 (1) ได้แก่ กลุ่มที่ถกู
เนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพแทนการเนรเทศ
หรืออยู่ระหว่างเนรเทศ กลุ่มมาตรา 13 (2) กลุ่มหลบหนีเข้าเมืองและได้รับการผ่อนผันให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ และกลุ่มมาตรา 14 ได้แก่ กลุ่มที่มีภูมิลำ�เนาและ
เป็นคนสัญชาติที่มีชายแดนติดประเทศไทย และเข้ามาทำ�งานแบบมาเช้ากลับเย็น หรือตามฤดูกาล
ต้องส่งเงินเข้ากองทุนเพือ่ เป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  
โดยให้นายจ้างมีหน้าทีห่ ักเงินค่าจ้างจากลูกจ้างแล้วนำ�ส่งเข้ากองทุนฯ และกองทุนฯ จะต้องคืนเงิน
ประกันค่าใช้จ่ายให้กับคนต่างด้าวเมื่อเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ต่อมามีการยกเลิกพระราชบัญญัติการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และมี
พระราชกำ�หนดการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 23
มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ไม่ได้มบี ทบัญญัตใิ ห้นายจ้างต้องหักเงินลูกจ้างเพื่อนำ�ส่งเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม
กองทุนฯ ยังคงมีความผูกพันต่อลูกจ้างที่ส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามกฎหมายเดิม โดยมาตรา 77 (4)
กำ�หนดให้กองทุนฯ ต้องจ่ายเงินคืนให้กับคนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร

สรุปรายงานผลการใช้จา่ ยเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
สำ�หรับจ่ายคืนให้กับลูกจ้างที่ส่งเงินเข้ากองทุนฯ
ตั้งแต่ พฤษภาคม 2557 – กันยายน 2563
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ปีงบประมาณ

จำ�นวนคนต่างด้าว (คน)

2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
รวมทั้งสิ้น

590
2,470
2,809
3,152
2,912
381
42
12,356
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วิธีการขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่าย
ในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

Report 2563

          ลูกจ้างที่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามพระราชบัญญัติการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 หากมีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร สามารถขอคืนเงินประกันค่าใช้จา่ ยในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามพระราชกำ�หนดการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 77 (4)
โดยยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายให้แก่คนต่างด้าว
ที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 มี 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินล่วงหน้าก่อนวันเดินทางกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร ตามแบบ บต. 18 ก่อนที่จะเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ณ สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำ�นักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
วิธีที่ 2 ยื่น หนั ง สือ แจ้ง ความประสงค์ ข อคืน เงิ น กรณี เ ดิ น ทางกลับ ออกไปนอก
ราชอาณาจักรแล้ว ตามแบบ บต. 19 โดยส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรือช่องทางอืน่ ตามที่คณะกรรมการ
กองทุนประกาศกำ�หนดไปยังสำ�นักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ภายใน
2 ปี นับแต่วันเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
กรณีลูกจ้างถึงแก่ความตาย
ให้ทายาทโดยธรรมของลูกจ้างยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอคืนเงิน ตามแบบ บต. 20
โดยใช้เอกสารหลักฐานแสดงการเสียชีวิต และหลักฐานแสดงการเป็นทายาทโดยธรรม

หน่วยรับคำ�ร้องและจ่ายคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา
1) หน่วยรับคำ�ร้องสัญชาติเมียนมา ได้แก่ สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ตาก
ระนอง และกาญจนบุรี  
2) หน่วยรับคำ�ร้องสัญชาติลาว ได้แก่ สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย น่าน เลย
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และอุตรดิตถ์  
3) หน่วยรับคำ�ร้องสัญชาติกัมพูชา ได้แก่ สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ สุรนิ ทร์
สระแก้ว จันทบุรี และตราด  
4) หน่วยรับคำ�ร้อง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ เป็นจุดรับคำ�ร้องและจ่ายคืนเงินทุกสัญชาติ
รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
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บทที่ 5

ผลการดำ�เนินงานโครงการต่างๆ ของกองทุน
เพือ่ การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
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โครงการติิ ด ตามและประเมิิ น ผลการดำ � เนิิ น งาน
และผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี 2563

  เนื่อ งจากมาตรการป้องกัน
โรคติ ด เชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 คณะ
อนุกรรมการติดตามฯ ได้ปรับเปลี่ยน
จากการออกตรวจติดตามฯ เป็นการทำ�
หนังสือถึงหน่วยงานที่ ได้รับการจัดสรร
เงินกองทุนฯ ให้เร่งรัดการดำ�เนินงาน
พร้ อ มทั้ ง รายงานผลการดำ � เนิ น งาน
ปั ญ หา อุป สรรคในการดำ � เนิ น งาน
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะอนุกรรมการติดตามฯ รับทราบ เพื่อรวบรวมผลการดำ�เนินงานดังกล่าว
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ ใช้เป็น
ข้อมูลประกอบในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ ในปีงบประมาณถัดไป
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ม มนาทบทวนและจั ด ทำ � แผนปฏิิ บั ติ ก าร
“ โครงการสั
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว

”
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ระหว่างวันที่
17 – 19 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาทบทวนและจัดทำ�แผนปฏิบัติการกองทุนเพือ่ การบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำ�หนดแนวทางปฏิบัติตามแผน
ปฏิบัติการกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ
เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โดยมี เ ป้ า หมายในการดำ � เนิ น โครงการ
ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าที่
ที่รบั ผิดชอบจัดทำ�แผน /โครงการทีข่ อรับสนับสนุนเงิน
จากกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของ
คนต่างด้าว ได้แก่ สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุม้ ครองคนหางาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สำ�นักงาน
เลขานุการกรม สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำ�นักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1 - 10 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองทัพบก กองทัพเรือ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง กองอำ�นวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร รวมทัง้ ผูส้ งั เกตการณ์
และผู้ดำ�เนินการจัดสัมมนา 1 รุ่น 3 วัน มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการ
จัดทำ�โครงการที่ขอรับสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ บทบาท ภารกิจ
ของกองทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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“ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชี ”
ระหว่างวันที่
27 – 28 สิงหาคม 2563
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ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของกองทุนฯ ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีตาม
ระเบียบข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โดยมีผเู้ ข้าร่วมการประชุมรวมทัง้ สิน้
120 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทป่ี ฏิบตั งิ าน
ด้านการเงินและบัญชีกองทุนฯ ในส่วนกลาง
11 หน่วยงาน จำ�นวน 11 คน ส่วนภูมิภาค
76 หน่วยงาน จำ�นวน 78 คน ผู้สังเกตการณ์
จำ�นวน 2 คน เจ้าหน้าที่กองทุนฯ จำ�นวน
22 คน และวิ ท ยากร จำ�นวน 7 คน โดย
ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ จำ�นวน
114 คน จากผู้เข้าร่วมประชุม 120 คน
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คิดเป็นร้อยละ 95.00 ระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงินและบัญชี ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
จากการตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 94.40 ระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงิน
และบัญชีหลังเข้ารับการฝึกอบรม จากการตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 97.80
ระดับ ความพึง พอใจต่อ การบริ ห ารจั ด การโครงการมีค่า เฉลี่ย โดยรวม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 91.80
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ความพึงพอใจต่อเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 98.00 ระดับ
ความพึงพอใจต่อคณะวิทยากรมีค่าเฉลี่ยโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 100 ระดับความพึงพอใจต่อการ
นำ�ความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปใช้ในการปฏิบตั งิ านมีคา่ เฉลีย่ โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 100 และระดับความพึงพอใจ
ต่อความคุ้มค่าในการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 100
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“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชี”
ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
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ฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ
“ การอบรมโครงการพั
เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

”
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ระหว่างวันที่
14 – 16 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมผึ้งหวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา
อำ�เภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้บุคลากรของกองทุนฯ
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจ และทบทวนการปฏิบัติงาน และนำ�มาปรับใช้ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสามารถให้คำ�แนะนำ�การปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อให้ภารกิจของกองทุนฯ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ ระหว่าง
วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมผึง้ หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำ�เภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
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การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อการบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 14 –16 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมผึ้งหวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำ�เภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
บุคลากรกองทุนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จำ�นวน 50 คน โดยมีผู้เข้ารับอบรมทั้งสิ้น
51 คน คิดเป็นร้อยละ 102 ซึ่งการประเมิน
และการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความ
พึง พอใจ อยู่ใ นระดั บ “มาก” คิ ด เป็ น
ร้อยละ 90.08
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ภาคผนวก
การขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการ
ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
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ขอคืนล่วงหน้าก่อนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
ยื่นคําร้องขอคืนเงิน (แบบ บต. ๑๘)
ณ สจจ./สจก.
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พร้อมหลักฐาน ดังนี้
(ก) หลักฐานแสดงการส่งเงินเข้ากองทุน
     ๑) ใบรับเงินค่าจ้างของลูกจ้างที่นายจ้างนําส่งเข้ากองทุนเพื่อ
การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ตท.๑๒) ฉบับจริง
     ๒) หนังสือรับรอง (ตท.๑๓) หรือใบแทนหนังสือรับรอง ฉบับจริง
(ข) สําเนาหลักฐานแสดงตัวบุคคล อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
     ๑) บัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ ทร.๓๘/๑
     ๒) หนังสือเดินทาง (Passport)
     ๓) เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
(ค) กรณีมอบอํานาจ
     ๑) หนังสือมอบอํานาจ
     ๒) สาํ เนาบัตรประจาํ ตัวที่ทางราชการออกให้ของผูร้ บั มอบอาํ นาจ

ขอคืนหลังจากเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว
ภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
ส่งคําร้องขอคืนเงิน (แบบ บต. ๑๙)
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือช่องทางอื่นตามที่ คกก.ประกาศกําหนด
ไปยัง สบต.
พร้อมหลักฐาน ดังนี้
(ก) หลักฐานแสดงการส่งเงินเข้ากองทุน
     ๑) ใบรับเงินค่าจ้างของลูกจ้างที่นายจ้างนําส่งเข้ากองทุนเพื่อ
การส่ง คนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ตท.๑๒) ฉบับจริง
     ๒) หนังสือรับรอง (ตท.๑๓) หรือใบแทนหนังสือรับรอง ฉบับจริง
(ข) สําเนาหลักฐานแสดงตัวบุคคล อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
     ๑) บัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ ทร.๓๘/๒
     ๒) หนังสือเดินทาง (Passport)
     ๓) เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

ขอคืนกรณีลูกจ้างที่ยื่นความประสงค์ขอคืนเงินฯ ล่วงหน้า
ถึงแก่ความตาย
ให้ทายาทโดยธรรมของลูกจ้างยื่นคําร้องขอคืนเงิน ณ สจจ./สจก.
ที่ลูกจ้างผู้ที่ถึงแก่ความตายได้ยื่นความประสงค์ล่วงหน้าไว้

ขอคืนกรณีลูกจ้างที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว
ถึงแก่ความตาย
ให้ทายาทโดยธรรมของลูกจ้างส่งคําร้องขอคืนเงินทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือช่องทางอืน่ ตามที่ คกก.ประกาศกําหนด ไปยัง สบต.

หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
๑) หลักฐานแสดงการเสียชีวิตของลูกจ้าง
๒) หลักฐานแสดงการเป็นทายาทโดยธรรม

พร้อมหลักฐาน ดังนี้
(ก) หลักฐานแสดงการส่งเงินเข้ากองทุน
     ๑) ใบรับเงินค่าจ้างของลูกจ้างที่นายจ้างนําส่งเข้ากองทุนเพื่อ
การส่ง คนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (ตท.๑๒) ฉบับจริง
     ๒) หนังสือรับรอง (ตท.๑๓) หรือใบแทนหนังสือรับรอง ฉบับจริง
(ข) สําเนาหลักฐานแสดงตัวบุคคล อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
     ๑) บัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ ทร.๓๘/๑
     ๒) หนังสือเดินทาง (Passport)
     ๓) เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
     ๑) หลักฐานแสดงการเสียชีวิตของลูกจ้าง
     ๒) หลักฐานแสดงการเป็นทายาทโดยธรรม

ทายาทโดยธรรมขอคืนเงินกรณีลูกจ้างถึงแก่ความตาย
(แบบ บต. ๒๐)

วิธีการจ่ายคืนเงินประกัน ดังนี้
๑) เงินสด
๒) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้าง
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การคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร
๑. ความเป็นมาของเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
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พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให้
๑) ลูกจ้างสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ทํางานในตําแหน่งกรรมกรและผู้รับใช้ในบ้านต้องส่งเงิน
เข้ากองทุนเพื่อเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
๒) นายจ้างมีหน้าที่หักเงินค่าจ้างของลูกจ้างนําส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร โดยเฉลีย่ เป็นงวดๆ ละ ๒๕๐ บาท หรือ ๕๐๐ บาท ติดต่อกันจนครบ ๑,๐๐๐ บาท หรือจะส่ง
งวดเดียว ๑,๐๐๐ บาท ก็ได้
๓) นายทะเบียนมีหน้าที่คืนเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง หรือหนังสือ
แจ้งการขอคืน หากนายทะเบียนไม่คืนเงินค่าจ้างให้แก่ลกู จ้างในเวลาที่กําหนดนายทะเบียนต้องคืนเงิน พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันทีค่ รบกํ า หนดสามสิบวันดังกล่าวจนถึงวันทีน่ ายทะเบียนคืนเงิน
ค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
๔) ลูกจ้างต้องยื่นคําร้องขอคืนเงินประกันฯ ดังกล่าวภายในระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่เดินทางออก
นอกราชอาณาจักร ซึ่งหากไม่ขอคืนเงินดังกล่าวจะตกเป็นของกองทุนฯ
๕) หากลูกจ้างกลับเข้ามาทํางานใหม่ภายในเวลา ๒ ปี
    - กรณีส่งเงินครบแล้ว ไม่ได้ขอเงินคืน ไม่ต้องนําเงินเข้ากองทุนอีก
    - กรณีส่งยังไม่ครบ ไม่ได้ขอเงินคืน ให้ส่งต่อจนครบ
    - กรณีขอเงินคืนแล้ว ต้องเริ่มส่งใหม่ทั้งหมด
ในปัจจุบันการส่งเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ได้ถูกยกเลิก
การจัดเก็บเนือ่ งจากกระทรวงแรงงานได้ออกพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางาน ของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้แทนพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และไม่มีบทบัญญัติใดกําหนด
ให้มีการส่งเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรอีกต่อไป จึงมีผลทําให้
กฎกระทรวงต่างๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ๒๕๕๑ ถูกยกเลิกไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว

๒. การคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
พระราชกาํ หนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๓ กําหนดให้ลกู จ้าง
ซึ่งถูกหักเงินค่าจ้างและนาํ ส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนวันที่พระราชกาํ หนดใช้บงั คับและเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
โดยค่าใช้จา่ ยของตนเองให้มสี ทิ ธิได้รบั เงินทีถ่ กู หักไว้คนื ภายในสองปีนบั จากวันทีเ่ ดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
หากไม่ขอรับเงินคืนภายในเวลาที่กําหนดให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุน

๓. การขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ได้แก่
๑) กรณีขอคืนล่วงหน้าก่อนวันเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์
ล่วงหน้าเพื่อขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (บต.๑๘) ก่อนเดินทาง
กลับฯ ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด หรือสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ และ
สามารถรับเงินคืนในวันที่เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
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๒) กรณีขอคืนหลังจากเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว โดยยื่นแบบคําร้องขอคืนเงินประกัน
ค่าใช้จ่าย ในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (บต. ๑๙) โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ
ช่องทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนประกาศกําหนด ไปยังสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว ภายใน ๒ ปี นับแต่
วันที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
๓) กรณีลูกจ้างเสียชีวิต ให้ทายาทโดยธรรมของลูกจ้าง โดยยื่นแบบคําร้องขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่าย
ในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (บต.๒๐) ณ สจจ./สจก. กรณีลกู จ้างทีแ่ จ้งความประสงค์ลว่ งหน้า
ถึงแก่ความตาย หรือกรณีที่ลูกจ้างที่เดินทางกลับอกไปนอกราชอาณาจักรแล้วถึงแก่ความตาย ให้ส่งไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือช่องทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนประกาศกําหนด ไปยังสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว
3
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๔. เอกสารประกอบการยื่นคําร้องขอคืนเงินประกัน
   ๑) หลักฐานแสดงการส่งเงินเข้ากองทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.๑) ใบรับเงินค่าจ้างของลูกจ้างที่นายจ้างนําส่ง เข้ า กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร (ตท.๑๒) ฉบับจริง
๑.๒) หนังสือรับรอง (ตท.๑๓) หรือใบแทนหนังสือรับรอง ฉบับจริง
*** กรณีหนังสือรับรองสูญหาย หรือเสียหาย ลูกจ้างมีสทิ ธิขอรับใบแทนหนังสือรับรอง (ตท.๑๓)
โดยยื่นคาํ ร้องขอรับใบแทนหนังสือรับรอง จากนายทะเบียน ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด หรือสํานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่ท้องที่ลูกจ้างส่งเงินฯ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
- ใบรับแจ้งความจากสถานีตํารวจในท้องที่ที่หาย
- คําขอรับใบแทนหนังสือรับรอง (ตท. ๑๔)
- รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีเข้ม ขนาด ๔ x ๕.๕ ซม. ของผู้ยื่น
คําขอซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จํานวนสองรูป
- หนังสือรับรองฉบับที่เสียหายหรือหลักฐานการรับแจ้งความกรณีที่หนังสือรับรองสูญหาย
- สําเนาใบอนุญาตทํางาน
- หลักฐานแสดงตัวบุคคล (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
    ๒) สําเนาหลักฐานแสดงตัวบุคคล อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.๑) บัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ ทร.๓๘/๑
๑.๒) หนังสือเดินทาง
๑.๓) เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
    ๓) หลักฐานในกรณีเสียชีวิต ดังต่อไปนี้
๑.๑) หลักฐานแสดงความเป็นทายาทโดยธรรม
๑.๒) หลักฐานแสดงการเสียชีวิต
    ๔) หลักฐานในกรณีมอบอํานาจ ดังต่อไปนี้
๑.๑) หนังสือมอบอํานาจ
๑.๒) สําเนาบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้รับมอบอํานาจ

๕. วิธีการคืนเงินให้กับลูกจ้าง
๑) เงินสด
๒) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้าง (บัญชีในประเทศไทย) หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้าง
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๖. สถานที่รับคําร้องและจ่ายคืนเงินประกัน
    ๑) สถานที่รับคําร้องและจุดจ่ายคืนเงินประกัน สําหรับลูกจ้างสัญชาติลาว
ที่
๑
๒

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

สถานที่รับคืนเงินประกัน

ที่ตั้ง

จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ๔
(เชียงของ - ห้วยทราย)
จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคํา
(สบรวก)
จุดผ่านแดนบ้านห้วยโก๋น

อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
สํานักงานจัดหางานจังหวัดน่าน
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดน่าน
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย
จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ อําเภอท่าลี่
ข้ามแม่น้ําเหืองไทย - ลาว
จังหวัดเลย
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย
จุดผ่านแดนถาวรบ้านเชียงคาน
อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเลย
จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่
อําเภอปากชม
จังหวัดเลย
สํานักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย จุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย - ลาว อําเภอเมือง
(แห่งที่ ๑)
จังหวัดหนองคาย
สํานักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย จุดตรวจท่าเรือหายโศก
อําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย
สํานักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ
จุดผ่านแดนถาวรอําเภอบึงกาฬ
อําเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ๓ อําเภอเมือง
(นครพนม - คําม่วน)
จังหวัดนครพนม
สํานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ๒ อําเภอเมือง
(มุกดาหาร - สะหวันนะเขต)
จังหวัดมุกดาหาร
สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี จุดผ่านแดนถาวรปากแซง
อําเภอนาตาล
จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี จุดผ่านแดนถาวรช่องแม็ก
อําเภอสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่
อําเภอบ้านโคก
จังหวัดอุตรดิตถ์
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สถานที่รับคําร้อง
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๒) สถานที่รับคําร้องและจุดจ่ายคืนเงินประกัน สําหรับลูกจ้างสัญชาติเมียนมา
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ที่

สถานที่รับคําร้อง

สถานที่รับคืนเงินประกัน

๑

สํานักงานจัดหางานจังหวัดตาก

จุดผ่านแดนถาวรสะพาน
ข้ามแม่น้ําสาย

๒

สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย

๓

สํานักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

จุดผ่านแดนถาวรสะพาน
ข้ามแม่น้ําสายแห่งที่ ๒
จุดผ่านแดนบ้านริมเมย

๔

สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง

๕

สํานักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี

ที่ตั้ง
อําเภอแม่สอด
จังหวัดตาก

อําเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดน่าน
จุดผ่านแดนถาวรบริเวณด่านตรวจคน อําเภอเมือง
เข้าเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
จุดผ่านแดนถาวร
อําเภอเมือง
บ้านพุน้ําร้อน
จังหวัดกาญจนบุรี

๓) สถานที่รับคําร้องและจุดจ่ายคืนเงินประกัน สําหรับลูกจ้างสัญชาติกัมพูชา
ที่

สถานที่รับคําร้อง

สถานที่รับคืนเงินประกัน

ที่ตั้ง

๑

สํานักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงํา

อําเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ

๒

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์

จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม

๓

สํานักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว

จุดผ่านแดนบ้านคลองลึก

๔

สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม

๕

สํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด

๖

สํานักงานจัดหางานจังหวัดตราด

จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก

อําเภอกาบเชิง
จังหวัดสุรินทร์
อําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
อําเภอโป่งน้ําร้อน
จังหวัดจันทบุรี
อําเภอโป่งน้ําร้อน
จังหวัดจันทบุรี
อําเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด

๔) สถานที่รับคําร้องและจุดจ่ายคืนเงินประกันสําหรับลูกจ้างสัญชาติลาว เมียนมา และกัมพูชา
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ที่

สถานที่รับคําร้อง

๑

สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว

๒

สํานักงานจัดหางานจังหวัด
สมุทรปราการ

สถานที่รับคืนเงินประกัน

ที่ตั้ง

ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
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ขั้นตอน

การคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
การยื่นคําร้องขอรับเงินคืน

กรณีที่ ๒
ขอคืนหลังจากเดินทางกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรแล้ว
ส่งคําร้องขอเงินคืนไปยัง สบต.
ภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่เดินทางออก
นอกราชอาณาจักร

ขอคืนกรณีลูกจ้างที่ยื่นความประสงค์
ขอคืนเงินฯ ล่วงหน้า
ถึงแก่ความตาย
ให้ทายาทโดยธรรมของลูกจ้างยืน่ คําร้องขอคืนเงิน
ณ สจจ./สจก. ที่ลูกจ้างผู้ที่ถึงแก่ความตาย
ได้ยื่นความประสงค์ล่วงหน้าไว้

ขอคืนกรณีลูกจ้างที่เดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักรแล้ว
ถึงแก่ความตาย
ให้ทายาทโดยธรรมของลูกจ้างส่งคําร้องขอคืนเงิน
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือช่องทางอื่น
ตามที่ คกก.ประกาศกําหนด ไปยัง สบต.
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กรณีที่ ๑
กรณีลูกจ้างอยู่ในประเทศ
ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า
เพื่อขอคืนเงินฯ ณ สจจ./สจก.
ก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

กรณีที่ ๓
กรณีลูกจ้างถึงแก่ความตาย

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
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ลูกจ้างยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์
ล่วงหน้าเพื่อขอคืนเงินประกันฯ
ณ สจจ./สจก.
ก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

สจจ./สจก. ตรวจสอบสิทธิลูกจ้าง
จากระบบรับและเบิกจ่ายเงินกองทุน

สจจ. / สจก. พิจารณา

กรณี
มีสิทธิได้รับเงินคืน

กรณี
ไม่มสี ิทธิได้รับเงินคืน

ทําหนังสือแจ้ง

มีหนังสือแจ้งลูกจ้างทราบ

ให้ลูกจ้างทราบและใช้หนังสือ
เป็นหลักฐานประกอบ
การยื่นคําร้องขอเงินคืน
ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ให้ สจจ. ที่มีด่านตรวจ
คนเข้าเมืองหรือ สบต.
เพื่อเตรียมจ่ายเงินคืน

จัดทํารายงาน
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ขั้นตอนการคืนเงินประกัน

(กรณีคนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักรแล้ว)
ส่งคําร้องขอคืนเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือช่องทางอื่นตามที่คณะกรรมการ
กองทุนประกาศกําหนด ไปยังสํานักบริหารแรงานต่างด้าว
Report 2563

ลูกจ้างส่งหนังสือ / คําร้องขอเงินคืน
สบต. ภายใน ๒ ปี นับแต่วันเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักร

สบต. ตรวจสอบข้อมูล
จากระบบรับและเบิกจ่ายเงินกองทุน

สบต. พิจารณา

อนุมัติ

จ่ายเงินตามคําร้อง
- เงินสด
- โอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้าง
ในประเทศไทย

ไม่อนุมัติ

ทําหนังสือแจ้งให้ลูกจ้างทราบ

ทําหลักฐานการจ่ายเงิน

บันทึกข้อมูล

จัดทํารายงาน
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วิธีที่ ๑
ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า เพื่อขอคืนเงินประกันฯ
ณ สจจ./สจก. ก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
การดําเนินการของลูกจ้าง
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แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ลูกจ้างยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าเพื่อขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด หรือสาํ นักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืน้ ทีท่ น่ี าํ ส่งเงิน
เข้ากองทุน โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน พร้อมแนบหลักฐานดังนี้
๑. หลักฐานแสดงการส่งเงินเข้ากองทุน (ฉบับจริง)
    กรณีส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบ    แนบ ใบรับ (ตท.๑๒)
กรณีส่งเงินเข้ากองทุนครบถ้วน แนบ หนังสือรับรอง (ตท.๑๓)
					 หรือ ใบแทนหนังสือรับรอง
๒. หลักฐานแสดงตัวบุคคล (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
    ๑) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ ทร.๓๘/๑
    ๒) สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
    ๓) สําเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
๓. กรณีมอบอํานาจ ต้องมีหลักฐาน ดังนี้
    ๑) หนังสือมอบอํานาจ
    ๒) สําเนาบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้รับมอบอํานาจ

การดําเนินการของเจ้าหน้าที่
(สจจ. / สจก. ที่รับหนังสือแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า)
ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า
๑. เอกสารที่ต้องตรวจสอบ ประกอบด้วย
                  ๑.๑ หนังสือแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าเพื่อขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร
                  ๑.๒ หลักฐานประกอบการยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ ได้แก่
                              ๑) หลักฐานแสดงการส่งเงินเข้ากองทุน (ฉบับจริง)
			กรณีส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบ แนบ ใบรับ (ตท.๑๒)
			กรณีส่งเงินเข้ากองทุนครบถ้วน แนบ หนังสือรับรอง (ตท.๑๓)
						
หรือ ใบแทนหนังสือรับรอง
๒) หลักฐานแสดงตัวบุคคล (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ก) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ ทร.๓๘/๑
ข) สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
ค) สําเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
                              ๓) หลักฐานการมอบอํานาจ
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รายละเอียดการตรวจสอบ เช่น
                              ๑) ลูกจ้างกรอกเอกสารครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่
                              ๒) ลูกจ้างลงลายมือชื่อในคําร้องหรือไม่
                              ๓) แนบเอกสารหลักฐานครบถ้วนหรือไม่
      ๒. บันทึกเลขรับ วันที่และชื่อผู้รับลงในหนังสือแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าเพื่อขอคืนเงินประกัน
ค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร หน้าแรกมุมบนขวา โดยให้จัดทําทะเบียนรับ
หนังสือแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินประกัน
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ขั้นตอนที่ ๒ การพิจารณาหนังสือแจ้งความประสงค์ (ตรวจสอบจากระบบรับและเบิกจ่าย)
๑. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ เช่น
                  ๑.๑ หลักฐานแสดงการส่งเงินเข้ากองทุนออกโดยนายทะเบียนจริงหรือไม่
                  ๑.๒ ตรวจสอบรหัสหลักฐานการส่งเงินเข้ากองทุนกับข้อมูลระบบรับและเบิกจ่ายตรงกันหรือไม่
                  ๑.๓ มีการขอคืนเงินประกันฯ ไปแล้วหรือไม่
                  ๑.๔ เอกสารการมอบอํานาจถูกต้องหรือไม่
      ๒. เสนอนายทะเบียนพิจารณา
๒.๑ กรณีนายทะเบียนพิจารณามีสิทธิได้รับเงินคืน ให้ดําเนินการดังนี้
                              ๑) ทําหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกจ้างเพื่อใช้เป็นหลั ก ฐานในการรับเงินในวันที่
เดินทางออกนอกราชอาณาจักรต่อนายทะเบียน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
                              ๒) ทําหนังสือแจ้งสํานักงานจัดหางานจังหวัดที่มีด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ลูกจ้างประสงค์
จะเดินทางออกเพื่อดําเนินการเตรียมจ่ายเงินคืนตามคําร้อง
๒.๒ กรณีนายทะเบียนพิจารณาว่าไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน
                              จัดทําหนังสือแจ้งผลการพิจารณา โดยระบุเหตุผลที่พิจารณาว่าไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน
ขั้นตอนที่ ๓ การบันทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูลการพิจารณาหนังสือแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าเพื่อขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการ
ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรลงในระบบรับและเบิกจ่าย
ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทํารายงาน
จัดทํารายงานการพิจารณาหนังสือแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าเพื่อขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการ
ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ให้สํานักบริหารแรงงานต่างด้าวทราบ ทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

การดําเนินการของเจ้าหน้าที่
(สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่มีด่านตรวจคนเข้าเมือง)
ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบหลักฐานประกอบการยื่นคําร้อง ประกอบด้วย
๑.๑ หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการแจ้งความประสงค์ลว่ งหน้าเพือ่ ขอคืนเงินประกันค่าใช้จา่ ยในการ
       ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งระบุว่าเป็นผู้มีสิทธิรับเงินคืนในขั้นตอนที่ ๑
(ฉบับจริง)
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๑.๒ หลักฐานแสดงตัวบุคคล (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
                     ๑) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ ทร.๓๘/๑
                     ๒) สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
                     ๓) สําเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
     ๑.๓ หลักฐานการมอบอํานาจ
รายละเอียดการตรวจสอบ เช่น
                     ๑) หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าเพื่อขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่าย
ในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นฉบับจริงหรือไม่
                     ๒) หลักฐานแสดงตัวบุคคลตรงกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๑) หรือไม่
ขั้นตอนที่ ๒ การพิจารณาคืนเงิน
๒.๑ กรณีนายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ
                       จ่ายเงินตามคําร้อง และออกหลักฐานการจ่ายเงิน
๑) จ่ายเป็นเงินสด
                               หลักฐานการจ่ายเงิน คือ ใบสําคัญรับเงิน
๒) โอนเข้าบัญชีลูกจ้าง
                               หลักฐานการจ่ายเงิน คือ หลักฐานการโอนเงิน
๒.๒ กรณีนายทะเบียนพิจารณาไม่อนุมัติ
                       ให้จัดทําหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโดยระบุเหตุผลการพิจารณาไม่อนุมัติ
ขั้นตอนที่ ๓ การบันทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูลการพิจารณาคืนเงินลงในระบบรับและเบิกจ่าย
ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทํารายงาน
รายงานประจําวัน
      จัดทํารายงานการเงินและบัญชี
รายงานประจําเดือน
      จัดทํารายงานการคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าว กลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ให้สํานักบริหารแรงานต่างด้าวทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

วิธีที่ ๒
ยื่นคําร้องขอคืนเงิน กรณีเดินทางออกนอกราชอาณาจักรแล้ว
โดยส่งคําร้องขอคืนเงินไปยังสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว
การดําเนินการของลูกจ้าง
     ลูกจ้างยื่นคําร้องตามแบบคําร้องขอเงินคืนประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือช่องทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนประกาศกําหนด ไปยัง
สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว ภายในสองปีนับแต่วันที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมแนบ หลักฐานดังนี้
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๑. หลักฐานแสดงการส่งเงินเข้ากองทุน (ฉบับจริง)
กรณีส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบ แนบ ใบรับ (ตท.๑๒)
กรณีส่งเงินเข้ากองทุนครบถ้วน แนบ หนังสือรับรอง (ตท.๑๓)
				
หรือ ใบแทนหนังสือรับรอง
๒. หลักฐานแสดงตัวบุคคล (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
                  ๑) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ ทร.๓๘/๑
                  ๒) สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
                  ๓) สําเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
      ๓. หลักฐานการมอบอํานาจ

การดําเนินการของเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบคําร้องและหลักฐานประกอบการขอเงินคืน
๑. เอกสารที่ต้องตรวจสอบ ประกอบด้วย
                  ๑.๑ แบบคําร้องขอเงินคืนประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
                  ๑.๒ หลักฐานประกอบการยื่นคําร้อง ได้แก่
                              ๑) หลักฐานแสดงการส่งเงินเข้ากองทุน (ฉบับจริง)
		
กรณีส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบ แนบ ใบรับ (ตท.๑๒)
		
กรณีส่งเงินเข้ากองทุนครบถ้วน แนบ หนังสือรับรอง (ตท.๑๓)
		
				
หรือ ใบแทนหนังสือรับรอง
๒) หลักฐานแสดงตัวบุคคล (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
                                      ก) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ ทร.๓๘/๑
                                      ข) สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
                                      ค) สําเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
รายละเอียดการตรวจสอบ เช่น
                  ๑) ลูกจ้างกรอกเอกสารครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่
                  ๒) ลูกจ้างลงลายมือชื่อในคําร้องหรือไม่
                  ๓) แนบเอกสารหลักฐานครบถ้วนหรือไม่
     ๒. บันทึกเลขรับ วันที่ และชื่อผู้รับลงในแบบคําร้องขอเงินคืนประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร หน้าแรกมุมบนขวา โดยให้จัดทําทะเบียนรับคําร้องขอคืนเงินประกัน
ขั้นตอนที่ ๒ การพิจารณาคําร้อง (ตรวจสอบจากระบบรับและเบิกจ่าย)
๑. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการยื่นคําร้อง เช่น
                  ๑.๑ หลักฐานแสดงการส่งเงินเข้ากองทุนออกโดยนายทะเบียนจริงหรือไม่
                  ๑.๒ ตรวจสอบรหัสหลักฐานการส่งเงินเข้ากองทุนกับข้อมูลระบบขั้นตอนรับและเบิกจ่าย ตรงกัน
หรือไม่
                  ๑.๓ มีการขอคืนเงินประกันฯ ไปแล้วหรือไม่
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๒. เสนอนายทะเบียนพิจารณา
๒.๑ กรณีนายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ
     จ่ายเงินตามคําร้อง และออกหลักฐานการจ่ายเงิน
๑) จ่ายเป็นเงินสด
                                             หลักฐานการจ่ายเงิน คือใบสําคัญรับเงิน
๒) โอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้าง
                                             หลักฐานการจ่ายเงิน คือ หลักฐานการโอนเงิน
๒.๒ กรณีนายทะเบียนพิจารณาไม่อนุมัติ
     ให้จัดทําหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโดยระบุเหตุผลการพิจารณาไม่อนุมัติ
ขั้นตอนที่ ๓ การบันทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูลการพิจารณาคืนเงินลงในระบบรับและเบิกจ่าย
ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทํารายงาน
รายงานประจําวัน
      จัดทํารายงานการเงินและบัญชี
รายงานประจําเดือน
      จัดทํารายงานการคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ให้สํานักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

วิธีที่ ๓
กรณีลูกจ้างเสียชีวิต
การดําเนินการของทายาทโดยธรรม
ให้ทายาทโดยธรรมเป็นผู้ขอรับเงินคืนแทนลูกจ้างที่เสียชีวิต
วิธีการยื่นคําร้อง สามารถดําเนินการได้ ดังนี้
๑. กรณีลูกจ้างยื่นความประสงค์ล่วงหน้าถึงแก่ความตาย ให้ยื่น ณ สจจ./สจก. ที่ลูกจ้างผู้ซึ่งถึงแก่
ความตายได้ยื่นความประสงค์ล่วงหน้าไว้
๒. กรณีลูกจ้างที่เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วถึงแก่ความตาย ให้ส่งคําร้องขอคืนเงิน
โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือช่องทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนประกาศกําหนดไปยังสํานักบริหาร
แรงงานต่างด้าว
เอกสารประกอบการยื่นคําร้อง
๑. คําร้องตามแบบคําร้องขอเงินคืนประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
๒. กรณีลูกจ้างยื่นความประสงค์ล่วงหน้าถึงแก่ความตาย ให้ยื่นพร้อมหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
     ๑) หลักฐานแสดงการเสียชีวิตของลูกจ้าง
     ๒) หลักฐานแสดงการเป็นทายาทโดยธรรม
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กรณีลูกจ้างที่เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วถึงแก่ความตาย ให้ยื่นพร้อมหลักฐาน ดังนี้
๑) แสดงการส่งเงินเข้ากองทุน (ฉบับจริง)
กรณีส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบ แนบ ใบรับ (ตท.๑๒)
กรณีส่งเงินเข้ากองทุนครบถ้วน แนบ หนังสือรับรอง (ตท.๑๓)
				
หรือ ใบแทนหนังสือรับรอง
๒) หลักฐานแสดงการเสียชีวิต
๓) หลักฐานแสดงการเป็นทายาทโดยธรรม
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๓.๑ กรณีลูกจ้างยื่นความประสงค์ขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรล่วงหน้าแล้ว ถึงแก่ความตาย

ให้ยื่นคําร้องขอคืนเงิน ณ สจจ/สจก. ที่ลูกจ้างผู้ที่ถึงแก่ความตายได้ยื่นความประสงค์ล่วงหน้าไว้
ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบคําร้องและหลักฐานประกอบการขอคืนเงิน
๑. เอกสารที่ต้องตรวจสอบ ประกอบด้วย
                 ๑.๑ แบบคําร้องขอเงินคืนประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
                 ๑.๒ หลักฐานเพิ่มเติมที่ใช้ประกอบการยื่นคําร้อง ได้แก่
                              ๑) หลักฐานแสดงการเสียชีวิต
                              ๒) หลักฐานแสดงการเป็นทายาทโดยธรรม
รายละเอียดการตรวจสอบ เช่น
                  ๑) ลูกจ้างกรอกเอกสารครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่
                  ๒) ลูกจ้างลงลายมือชื่อในคําร้องหรือไม่
                  ๓) แนบเอกสารหลักฐานครบถ้วนหรือไม่
                  ๔) หลักฐานแสดงการเสียชีวิตและหลักฐานแสดงการเป็นทายาทโดยธรรม
     ๒. บันทึกเลขรับ วันที่ และชื่อผู้รับลงในแบบคําร้องขอเงินคืนประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร หน้าแรกมุมบนขวา โดยให้จัดทําทะเบียนรับคําร้องขอคืนเงินประกันฯ
ขั้นตอนที่ ๒ การพิจารณาคําร้อง (ตรวจสอบจากระบบรับและเบิกจ่าย)
๑. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการยื่นคําร้อง เช่น
                  ๑.๑ หลักฐานแสดงการส่งเงินเข้ากองทุนออกโดยนายทะเบียนจริงหรือไม่
                  ๑.๒ ตรวจสอบรหัสหลักฐานกับข้อมูลระบบรับและเบิกจ่ายตรงกันหรือไม่
                  ๑.๓ มีการขอคืนเงินประกันฯ ไปแล้วหรือไม่
                  ๑.๔ ผู้ยื่นคําร้องเป็นทายาทโดยธรรมหรือไม่
     ๒. เสนอนายทะเบียนพิจารณา
ดําเนินการเช่นเดียวกับกรณีลูกจ้างยื่นคําร้องด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ ๓ - ๔ ดําเนินการเช่นเดียวกับกรณีลูกจ้างยื่นคําร้องด้วยตนเอง
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ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบคําร้องและหลักฐานประกอบการขอคืนเงิน
๑. เอกสารที่ต้องตรวจสอบ ประกอบด้วย
                 ๑.๑ แบบคําร้องขอเงินคืนประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
                 ๑.๒ หลักฐานประกอบการยื่นคําร้อง ได้แก่
                              ๑) หลักฐานแสดงการส่งเงินเข้ากองทุน (ฉบับจริง)
		
กรณีส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบ แนบ ใบรับ (ตท.๑๒)
		
กรณีส่งเงินเข้ากองทุนครบถ้วน แนบ หนังสือรับรอง (ตท.๑๓)
		
				
หรือ ใบแทนหนังสือรับรอง
๒) หลักฐานแสดงการเสียชีวิต
                              ๓) หลักฐานแสดงการเป็นทายาทโดยธรรม
รายละเอียดการตรวจสอบ เช่น
                  ๑) ลูกจ้างกรอกเอกสารครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่
                  ๒) ลูกจ้างลงลายมือชื่อในคําร้องหรือไม่
                  ๓) แนบเอกสารหลักฐานครบถ้วนหรือไม่
                  ๔) หลักฐานแสดงการเสียชีวิตและหลักฐานแสดงการเป็นทายาทโดยธรรม
     ๒. บันทึกเลขรับ วันที่ และชื่อผู้รับลงในแบบคําร้องขอเงินคืนประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร หน้าแรกมุมบนขวา โดยให้จัดทําทะเบียนรับคําร้องขอคืนเงินประกันฯ
ขั้นตอนที่ ๒ การพิจารณาคําร้อง (ตรวจสอบจากระบบรับและเบิกจ่าย)
๑. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการยื่นคําร้อง เช่น
                  ๑.๑ หลักฐานแสดงการส่งเงินเข้ากองทุนออกโดยนายทะเบียนจริงหรือไม่
                  ๑.๒ ตรวจสอบรหัสหลักฐานกับข้อมูลระบบรับและเบิกจ่ายตรงกันหรือไม่
                  ๑.๓ มีการขอคืนเงินประกันฯ ไปแล้วหรือไม่
                  ๑.๔ ผู้ยื่นคําร้องเป็นทายาทโดยธรรมหรือไม่
     ๒. เสนอนายทะเบียนพิจารณา
ดําเนินการเช่นเดียวกับกรณีลูกจ้างยื่นคําร้องด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ ๓ - ๔ ดําเนินการเช่นเดียวกับกรณีลูกจ้างยื่นคําร้องด้วยตนเอง
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การขอรับใบแทนหนังสือรับรอง
๑. หนังสือรับรองสูญหายหรือเสียหาย
ในกรณีที่หนังสือรับรองสูญหายหรือเสียหาย ลูกจ้างมีสิทธิขอรับใบแทนหนังสือรับรอง (ตท.๑๓) จาก
นายทะเบียน
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๒. การดําเนินการของลูกจ้าง
๑. ลูกจ้างแจ้งเอกสารหายทีส่ ถานีตาํ รวจในท้องทีท่ ท่ี าํ หาย เพือ่ นาํ มาใช้เป็นหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
ใบแทนหนังสือรับรอง
๒. ยืน่ คําขอรับใบแทนหนังสือรับรอง ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด หรือสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ที่เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
    ๒.๑ คําขอรับใบแทนหนังสือรับรอง (แบบ ตท.๑๔)
    ๒.๒ รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีเข้ม ขนาด ๔ x ๕.๕ ซ.ม. ของผู้ยื่นคําขอ
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จํานวนสองรูป
    ๒.๓ หนังสือรับรองฉบับที่เสียหายหรือหลักฐานการรับแจ้งความกรณีที่หนังสือรับรองสูญหาย
    ๒.๔ สําเนาใบอนุญาตทํางาน
    ๒.๕ หลักฐานแสดงตัวบุคคล (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
               ๑) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ ทร.๓๘/๑
               ๒) สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
               ๓) สําเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
๓. การดําเนินการของเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบคําขอและหลักฐานประกอบคําขอ
      ๑. คําขอรับใบแทนหนังสือรับรอง (แบบ ตท.๑๔)
      ๒. รูปถ่ายครึง่ ตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีเข้ม ขนาด ๔ x ๕.๕ เซนติเมตร
ของผู้ยื่นคําขอซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จํานวนสองรูป
      ๓. หนังสือรับรองฉบับทีเ่ สียหายหรือหลักฐานการรับแจ้งความกรณีทหี่ นังสือรับรองสูญหาย
      ๔. สําเนาใบอนุญาตทํางาน
      ๕. หลักฐานแสดงตัวบุคคล (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
              ๑) สําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ ทร.๓๘/๑
              ๒) สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
              ๓) สําเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
		
ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ เช่น
      ๑. กรอกรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่
      ๒. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองครบถ้วนหรือไม่
      ๓. ลูกจ้างลงลายมือชื่อในคําขอหรือไม่
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ขั้นตอนที่ ๒ บันทึกข้อมูลลงมุมบนขวามือในช่องเฉพาะเจ้าหน้าทีใ่ นแบบคาํ ขอรับใบแทนหนังสือรับรอง
(ตท.๑๔) หน้าแรกในช่องสําหรับเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย เลขที่รับ วันที่รับ ชื่อผู้รับ ใบอนุญาตทํางาน เลขที่
ออกให้เมื่อ จังหวัด หมายเลขประจําตัวคนต่างด้าว โดยให้จัดทําทะเบียนรับแบบขอรับใบแทนหนังสือรับรอง

3
R6
eport
52 tro
2563
peR

ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณาคําขอ (ตรวจสอบจากระบบรับและเบิกจ่าย)
      ๑. ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างคนต่างด้าวที่ยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรอง
ต้องถูกต้องตรงกับหนังสือรับรองฉบับที่เสียหาย หรือตรงกับข้อมูลทะเบียนหนังสือรับรองหรือไม่
      ๒. ตรวจสอบข้อมูลการออกหนังสือรับรองฉบับที่เสียหายจากทะเบียนหนังสือรับรองว่า
เป็นฉบับจริง หรือไม่
      ๓. บันทึกผลการตรวจสอบหลักฐานลงแบบคําขอรับใบแทนหนังสือรับรอง (ตท.๑๔) หน้า ๓
      ๔. เสนอนายทะเบียนพิจารณา
            ๔.๑ กรณีนายทะเบียนพิจารณาอนุญาต ให้จัดทําใบแทนหนังสือรับรองโดยใช้
แบบหนังสือรับรอง ตามแบบ ตท.๑๓ และให้เขียนหรือประทับตราความว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบน
ของหนังสือรับรอง โดยระบุวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลายมือชื่อนายทะเบียนกํากับไว้ด้วย
            ๔.๒ กรณีนายทะเบียนพิจารณาไม่อนุญาต ให้จัดทําหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
โดยระบุเหตุผลการพิจารณาไม่อนุญาต
ข้อแนะนํา
๑. จัดทําตรายางคําว่า “ใบแทน”
๒. ประทับด้วยอักษรสีแดง ไว้ด้านบนของหนังสือรับรอง โดยระบุวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้ง
ลายมือชื่อนายทะเบียนกํากับไว้ด้วย

สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
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