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สำ�นักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ได้จัดทำ�
“รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพือ่ การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี
งบประมาณ ๒๕๖๑” เพือ่ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลการดำ�เนินงานของกองทุนเพือ่ การ
บริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าวให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน
ทั่วไป ได้รับทราบถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์
โครงการทีไ่ ด้รบั การจัดสรรเงินกองทุนฯ และผลการใช้จา่ ยเงินกองทุนฯ ของหน่วยงานที่ได้รบั
การจัดสรรเงิน
		
สำ�นักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว หวังเป็น
อย่างยิง่ ว่า “รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑” จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำ�ข้อมูลไปใช้ประกอบ
การพิจารณาปรับกรอบ และวางแนวทางการดำ�เนินงาน การจัดทำ�แผนงาน / โครงการ
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๑. การจัดตั้ง

บทที่ ๑

ข้อมูลพื้นฐานของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว

กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าวจัดตั้งขึ้นตามพระราชกำ�หนด
การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๕ ให้จดั ตัง้ กองทุนขึน้ ในกรมการจัดหางาน
เรียกว่า “กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว” เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำ�หรับใช้จา่ ย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
๒. ที่มาของเงินกองทุน

๒.๑ เงินหรือทรัพย์สนิ ทีโ่ อนมาจากกองทุนเพือ่ การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามมาตรา ๑๔๐
๒.๒ เงินเพิ่มตามมาตรา ๑๑ วรรคห้า และมาตรา ๔๗ วรรคสอง และค่าปรับทางปกครอง
ที่ปรับตาม พระราชกำ�หนดนี้
๒.๓ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
๒.๔ เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ตามพระราชกำ�หนดนี้ตามที่กระทรวงการคลังอนุญาต
ให้นำ�ไปใช้จ่าย โดยไม่ต้องนำ�ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
๒.๕ ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
๒.๖ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้ตามความจำ�เป็น
๒.๗ เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนได้รับไม่ว่ากรณีใด
๓. วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุน

๑

๓.๑ ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึง่ เข้ามาทำ�งานตามพระราชกำ�หนดนี้ที่ถกู ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
ด้านแรงงาน
๓.๒ ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
๓.๓ ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ทีเ่ สนอโครงการหรือแผนงาน
ในการดำ�เนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำ�งาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข และ
การให้ความคุ้มครองด้านแรงงาน แก่คนต่างด้าว
๓.๔ คืนให้แก่คนต่างด้าวทีส่ ง่ เงินเข้ากองทุนเพือ่ การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามพระราชบัญญัติการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำ�เนินการ
ดังกล่าว
๓.๕ บริหารกองทุน
๓.๖ บริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าวตามพระราชกำ�หนดการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำ�หนดการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. โครงสร้างการบริหาร

การบริหารกองทุนเพือ่ การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว เป็นไปตามพระราชกำ�หนด
การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๘ โดยคณะกรรมการกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว มีโครงสร้าง ดังนี้
					

ปลัดกระทรวงแรงง�น
ประธ�นกรรมก�ร
อธิบดีกรมก�รจัดห�ง�น
รองประธ�นกรรมก�ร
ผู้แทนกระทรวงก�รต่�งประเทศ
กรรมก�ร

ผู้แทนกรมบัญชีกล�ง
กรรมก�ร

ผู้แทนสำ�นักงบประม�ณ
กรรมก�ร

ผู้แทนสำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด
กรรมก�ร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน ๕ คน
กรรมก�ร

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รแรงง�นต่�งด้�ว
กรรมก�รและเลข�นุก�ร
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นกองทุนเพื่อก�รบริห�รจัดก�รก�รทำ�ง�นของคนต่�งด้�ว
ผู้ช่วยเลข�นุก�รฯ
หัวหน้�ฝ�ยเลข�นุก�รคณะกรรมก�รกองทุน
สำ�นักง�นกองทุนเพื่อก�รบริห�รจัดก�รก�รทำ�ง�นของคนต่�งด้�ว
ผู้ช่วยเลข�นุก�รฯ

๒

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
๑. กำ�หนดนโยบาย กำ�กับดูแลการบริหารจัดการและติดตามการดำ�เนินงาน ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
๒. กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขของการใช้จา่ ยเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
๓. พิจารณาอนุมัติแผนการดำ�เนินงานประจำ�ปี
๔. พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
๕. ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์
และการตรวจสอบภายในของกองทุนโดยความเห็นของกระทรวงการคลัง
๖. ออกระเบียบเกีย่ วกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารจ่ายเงินกองทุน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การทำ�งานของคนต่างด้าว และการเบิกจ่ายเงินทดรองในการดำ�เนินการดังกล่าว

๓

คณะกรรมการกองทุนได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึง่
ตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย ๓ คณะ ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว  มีโครงสร้าง ดังนี้
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
			

หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานกองทุนฯ
ประธานอนุกรรมการ

ผูแทนกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ

ผูแทนสํานักงบประมาณ
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ผูแทนสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
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กรมการจัดหางาน

อนุกรรมการ

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน
กรมการจัดหางาน

อนุกรรมการ

ผูอํานวยการสํานักบริหารแรงงานตางดาว

ผูทรงคุณวุฒิ (๓ ทาน)
อนุกรรมการ

กรมการจัดหางาน

อนุกรรมการ

ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ
กรมการจัดหางาน

อนุกรรมการและเลขานุการ
หัวหนาฝายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
สํานักงานกองทุนฯ

ผูชวยเลขานุการ

หัวหนาฝายนโยบายและแผนงาน
สํานักงานกองทุนฯ
ผูชวยเลขานุการฯ

๔

คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรองการจัดสรรเงินกองทุนเพือ่ การบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
๑.๑ กลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าวของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรชั้นต้นก่อน ให้สอดคล้องกับแผนงานการบริหารจัดการ ตามที่
กฎหมายกำ�หนด
๑.๒ ประสานงานกับคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
เพือ่ การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว เพือ่ จัดส่งเอกสารและอาจเชิญผู้แทนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
๑.๓ รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนเพือ่ การบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว
๑.๔ ปฏิบตั หิ น้าที่อน่ื ตามที่คณะกรรมการกองทุนเพือ่ การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
มอบหมาย

๕

๒. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว  มีโครงสร้าง ดังนี้
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานกองทุนฯ
ประธานอนุกรรมการ

ผูแทนสํานักงบประมาณ
อนุกรรมการ

ผูแทนกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุกรรมการ

ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด
อนุกรรมการ

เลขานุการกรม

กรมการจัดหางาน

อนุกรรมการ

ผูอํานวยการกองนิติการ
กรมการจัดหางาน

อนุกรรมการ

ผูอํานวยการสํานักบริหารแรงงานตางดาว

ผูทรงคุณวุฒิ (๒ ทาน)
อนุกรรมการ

กรมการจัดหางาน

อนุกรรมการ

ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ
กรมการจัดหางาน

อนุกรรมการและเลขานุการ
หัวหนาฝายบริหารเงินกองทุน สํานักงานกองทุนฯ
ผูชวยเลขานุการ

๖

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ จัดทำ� ปรับปรุง พัฒนาและเร่งรัดการออกกฎ ระเบียบ คำ�สั่ง ข้อกำ�หนด และประกาศ
ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
๒.๒ พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและให้ความเห็นข้อกฎหมาย
ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
๒.๓ ประสานงานกับคณะบุคคลและหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ จัดส่งเอกสาร หรือเชิญผูแ้ ทน
มาร่วมชี้แจงตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
๒.๔ รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว
๒.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ค ณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของ
คนต่างด้าวมอบหมาย

๗

๓. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว มีโครงสร้าง ดังนี้
ผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ประธานอนุกรรมการ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
หรือผูไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานกองทุนฯ
รองประธานอนุกรรมการ

หัวหนาผูตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน
อนุกรรมการ

ผูแทนกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ

ผูแทนสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
อนุกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ (๓ ทาน)
อนุกรรมการ

ผูแทนสํานักงบประมาณ
อนุกรรมการ

ผูอํานวยการสํานักบริหารแรงงานตางดาว
กรมการจัดหางาน

อนุกรรมการ

ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ
กรมการจัดหางาน

อนุกรรมการและเลขานุการ

หัวหนาฝายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
สํานักงานกองทุนฯ ผูชวยเลขานุการ

หัวหนาฝายนโยบายและแผนงาน
สํานักงานกองทุนฯ ผูชวยเลขานุการ

๘

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
๓.๑ ติดตาม และประเมินผลการดำ�เนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าวของหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของ
คนต่างด้าว
๓.๒ ให้คำ�ปรึกษา ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการดำ�เนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จา่ ยเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
๓.๓ รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว
๓.๔ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการกองทุนเพือ่ การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
มอบหมาย
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน
การจัดสรรเงินกองทุนเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการเกีย่ วกับการทำ�งานของคนต่างด้าว
ให้ดำ�เนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
➮ หน่วยงานที่ประสงค์ จ ะขอรับเงินกองทุนจัดทำ�ข้อเสนอ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การ
ดำ�เนินงาน เป้าหมายการดำ�เนินงาน ผลผลิต ตัวชี้วัด และวงเงินซึ่งมีรายละเอียดที่จะขอรับการจัดสรร
ประมาณการรายจ่าย และแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการกองทุนก่อนเริ่มต้น
ปีงบประมาณภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกองทุนกำ�หนด โดยโครงการที่จะขอรับการจัดสรรเงิน
กองทุนต้องไม่ซ้ำ�ซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำ�นักงบประมาณและแหล่งทุนอื่น
➮ การจัดสรรเงินกองทุนเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าวให้พิจารณา
ตามความจำ�เป็นของภารกิจในหน่วยงานนั้น
➮ ให้หน่วยงานทีข่ อรับการจัดสรรเงินกองทุนเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารของรัฐหรือธนาคาร
พาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ ชือ่ บัญชี “กองทุนเพือ่ การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
(ของหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การจัดสรร)” สำ�หรับการรับโอนเงินทีไ่ ด้รบั การจัดสรร และแจ้งเลขทีบ่ ญ
ั ชีเงินฝาก
พร้อมส่งสำ�เนาสมุดเงินฝากให้กรมการจัดหางาน เพื่อจะได้สั่งจ่ายเงินกองทุนเข้าบัญชีเงินฝากของ
หน่วยงานโดยตรง และห้ามนำ�เงินอื่นที่ไม่ใช่เงินกองทุนฝากในบัญชีดังกล่าว

๙

การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเงินกองทุนฯ
การใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำ�งานของคนต่างด้าว
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินปฏิบัติดังต่อไปนี้
➮ ใช้จ่ายเงินกองทุนภายในวงเงินตามคำ�ขอรับการจัดสรรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
กองทุน
เงินกองทุนให้ใช้จ่ายได้ตามประเภทงบรายจ่าย ดังนี้
➮ งบบุคลากร ได้แก่ ค่าจ้าง โดยให้จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวได้ เ ฉพาะกรณีที่จำ�เป็นตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ตามอัตราค่าจ้างและวุฒิการศึกษาให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
➮ งบดำ�เนินงาน ให้ใช้จา่ ยได้ตามรายการทีค่ ณะกรรมการกองทุนอนุมตั ิ โดยให้ถวั จ่ายภายใต้
กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เว้นแต่ รายจ่ายประเภทสาธารณูปโภคให้นำ�ไปใช้จ่ายประเภทอื่นภายใน
งบประมาณรายจ่ายนี้ได้ หากไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำ�ระ
➮ งบลงทุนที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
➮ งบรายจ่ายอื่น ให้ใช้จ่ายได้ตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
➮ ในกรณีหน่วยงานมีความจำ�เป็นต้องเปลีย่ นแปลง เพิม่ หรือลดค่าใช้จา่ ยในประเภทค่าใช้จา่ ย
เดียวกันภายใต้กรอบวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการกองทุน ให้ด�ำ เนินการเฉพาะเพือ่ แก้ไขปัญหา
ในการดำ�เนินงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการทำ�งานของคนต่างด้าว และต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการดำ�เนินงานและผลผลิตที่ีระบุ
ในเอกสารประกอบการจัดทำ�ข้อเสนอ เพือ่ ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลแต่ต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน เมื่อได้ดำ�เนินการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดค่าใช้จ่าย
แล้วให้รายงานคณะกรรมการกองทุนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่เปลีย่ นแปลง เพิ่ม หรือลดค่าใช้จา่ ย

๑๐

บทบาทภารกิจของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
สืบเนือ่ งจากพระราชกำ�หนดการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ยกเลิก
พระราชบัญญัตกิ ารทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ทำ�ให้กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรสิน้ สภาพไปตามกฎหมาย และได้จดั ตั้งกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของ
คนต่างด้าวขึ้นมาทำ�หน้าทีแ่ ทน ปัจจุบันกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
ได้ด�ำ เนินบทบาทภารกิจตามพระราชกำ�หนดการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีภารกิจสำ�คัญที่ต้องดำ�เนินการบริหารจัดการเงิน
กองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข องกองทุนฯ คือ ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำ�งานตาม
พระราชกำ�หนดนีท้ ถ่ี กู ละเมิดสิทธิตามกฎหมายด้านแรงงาน ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่เสนอโครงการหรือแผนงานในการดำ�เนินการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการทำ�งาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข และการให้ความคุ้มครอง
ด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว รวมทั้งคืนเงินให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำ�เนินการดังกล่าว ดังนั้น วัตถุประสงค์ดังกล่าวจะส่งผลให้กองทุนฯ ต้องให้การ
ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งภาครัฐ
และองค์กรเอกชนและมีแนวโน้มว่าจำ�นวนเงินทีจ่ ะเสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ จะเพิม่ มากขึน้ ไปด้วย
เนือ่ งจากปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเป็นปัญหาทีส่ ะสมมาเป็นเวลานาน การแก้ปญ
ั หาต้องมอง
ให้รอบด้าน หลายมิติ ซึ่งปัจจุบันปัญหาแรงงานต่างด้าวมีความหลากหลายซับซ้อน ทั้งด้านความมั่นคง
เศรษฐกิจ สาธารณสุข การศึกษา และสังคม เป็นต้น และนับวันปัญหาแรงงานต่างด้าวจะมีวิธีการ
และกระบวนการพัฒนาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกองทุนฯ ต้องมีภารกิจในการติดตามและเร่งรัด
การดำ�เนินงานโครงการทีไ่ ด้อนุมตั ใิ ห้เป็นไปตามแผนงาน และกิจกรรมทีก่ �ำ หนด ตลอดจนยังต้องบริหาร
จัดการเงินกองทุนฯ ให้เพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดทำ�หลักเกณฑ์
การพิจารณาจัดสรรเงินให้แก่องค์กรเอกชน นอกจากภารกิจที่เพิ่มขึ้นแล้วยังมีปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะ
เป็นนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่จะส่งผลกระทบต่อกองทุนฯ ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นตัวผลักดันให้กองทุนฯ จำ�เป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพมากขึ้นตามไปด้วย

๑๑

บทที่ ๒

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว ปี ๒๕๖๑
วิสัยทัศน์
มุง่ บริหารกองทุนเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าวให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อเนื่อง และยั่งยืน
พันธกิจ
๑. บริหารกองทุนหมุนเวียนสำ�หรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ�งานของคนต่างด้าว
๒. สนับสนุนด้านการเงินให้กบั หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนเพื่อดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน
๓. พัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
๑. เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
๒. เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนสามารถบริหาร
จัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้องค์กรและเครือข่ายสามารถดำ�เนินงานบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนากองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
๒. การสนับสนุนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้ภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ตามภารกิจและรองรับสถานการณ์เร่งด่วน
๓. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวขององค์กรและเครือข่าย

๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนากองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
เป้าประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
กลยุทธ์
๑. เสริมสร้างศักยภาพของกองทุนให้สอดคล้องกับบทบาทของกองทุน
๒. เสริมสร้างบุคลากรของกองทุนและเครือข่ายให้มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญในการบริหารจัดการ
เงินกองทุน
๓. พัฒนาและปรับปรุงระบบ กฎ ระเบียบ ให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
๑. เพื่อให้หน่วยงานนำ�งบประมาณไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส
๒. เพื่อให้บุคลากรของกองทุนและเครือข่ายสามารถจัดทำ�คำ�ของบประมาณได้อย่างถูกต้อง
๓. เพือ่ ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธกี ารจ่ายเงินกองทุน และควรใช้จา่ ยเงินกองทุนให้มปี ระสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนากองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
ภารกิจ/กิจกรรม (ที่ดำ�เนินการต่อเนื่อง)
๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารกองทุนเพือ่ การบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว
หน่วยงานรับผิดชอบ สำ�นักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
๒. โครงการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว
หน่วยงานรับผิดชอบ สำ�นักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
๓. โครงการตรวจติดตามการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
หน่วยงานรับผิดชอบ สำ�นักผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน
๔. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคน
ต่างด้าว
หน่วยงานรับผิดชอบ สำ�นักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว

๑๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การสนับสนุนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้ภาครัฐ
และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ
และรองรับสถานการณ์เร่งด่วน
เป้าประสงค์
เพือ่ ให้หน่วยงานทีไ่ ด้รบั การจัดสรรเงินกองทุนทัง้ ภาครัฐและองค์กรเอกชนสามารถบริหารจัดการ
เงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๑. การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร
๒. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายให้เข้าสู่ระบบ
๓. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ในระบบให้มีประสิทธิภาพ
๔. การตรวจสอบ ปราบปราม และดำ�เนินคดีแรงงานต่างด้าวทีล่ กั ลอบทำ�งานอย่างผิดกฎหมาย
๕. การตรวจสอบ/ผลักดันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำ�งานแบบผิดกฎหมายลดลงเปรียบเทียบจากปี
ที่ผ่านมา
๒. ร้อยละของแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองได้เข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างถูกกฎหมาย
๓. ร้อยละของแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำ�งานอย่างผิดกฎหมายถูกตรวจสอบ ปราบปราม
จับกุม และดำ�เนินคดี
๔. ร้อยละของแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำ�งานแบบผิดกฎหมายถูกผลักดันออกนอก
ราชอาณาจักร
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒
การสนับสนุนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้ภาครัฐและองค์กรเอกชน
ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ และรองรับสถานการณ์เร่งด่วน
ภารกิจ/กิจกรรม (ที่ดำ�เนินการต่อเนื่อง)
๑. โครงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำ�งานทางบก
หน่วยงานรับผิดชอบ กองทัพบก
๒. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการจัดหางาน

๑๔

๓. โครงการปฏิบตั กิ ารป้องกันและสกัดกัน้ แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองทางลำ�แม่น�ำ้ ในพืน้ ที่รบั ผิดชอบ
ของกองทัพเรือ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองทัพเรือ
๔. โครงการจัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ
หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการจัดหางาน (สำ�นักงานจัดหางานจังหวัด /สำ�นักงานจัดหางานกรุงเทพ
มหานครพื้นที่)
๕. โครงการอำ�นวยการและประสานงานด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมือง ๓ สัญชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๖. โครงการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผูห้ ลบหนี
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๗. โครงการศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
หน่วยงานรับผิดชอบ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว
หน่วยงานรับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๙. โครงการตรวจสอบและควบคุมประชากรแรงงานต่างด้าวเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย
หน่วยงานรับผิดชอบ กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๑๐. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว
หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการจัดหางาน
๑๑. โครงการประชุมความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานกับประเทศคู่ภาคี (เมียนมา ลาว กัมพูชา และ
ประเทศอื่นๆ)
หน่วยงานรับผิดชอบ สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
๑๒. โครงการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำ�เนินคดีคนแรงงานต่างด้าวลักลอบทำ�งาน
หน่วยงานรับผิดชอบ สำ�นักงานจัดหางานจังหวัด
๑๓. โครงการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำ�เนินคดีต่างด้าวลักลอบทำ�งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
หน่วยงานรับผิดชอบ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
๑๔. โครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน และส่งกลับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร
หน่วยงานรับผิดชอบ สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง
๑๕. โครงการศูนย์แรกรับเข้าทำ�งานและสิ้นสุดการจ้าง
หน่วยงานรับผิดชอบ สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว

๑๕

ภารกิจ/กิจกรรม (ที่ดำ�เนินการโครงการใหม่)
๑. โครงการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำ�งานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงานรับผิดชอบ สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
๒. โครงการบริหารจัดการเพื่อการทำ�งานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
หน่วยงานรับผิดชอบ สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
๓. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเบิกค่าอาหาร
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
๔. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม)
หน่วยงานรับผิดชอบ สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
๕. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) (เพิ่มเติม)
หน่วยงานรับผิดชอบ สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง
๖. โครงการจัดทำ�ทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจำ�ตัวแรงงานต่างด้าว และการให้บริการด้านการทะเบียน
แก่แรงงานต่างด้าวในภารกิจของกรมการปกครอง
หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการปกครอง

๑๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ขององค์กรและเครือข่าย
เป้าประสงค์
เพื่อให้องค์กรและเครือข่ายสามารถดำ�เนินงานบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ
๓. การบริหารรายได้ของกองทุนเพือ่ สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว
๔. การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการจัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
แก้ไขปัญหา
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของนโยบายที่สามารถนำ�ไปบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ร้อยละของระบบแรงงานต่างด้าวที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาระบบสารสนเทศ แรงงาน
ต่างด้าวไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
๓. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำ�ความรู้ไปใช้ในการคืนเงินประกันให้กับ
แรงงานต่างด้าวได้อย่างถูกต้อง
๔. ร้อยละของแรงงานต่างด้าวที่ได้รบั การช่วยเหลือจากองค์กรเอกชนโดยเปรียบเทียบกับจำ�นวน
แรงงานต่างด้าวที่มีในระบบ
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวขององค์กรและเครือข่าย
ภารกิจ/กิจกรรม (ที่ดำ�เนินการต่อเนื่อง)
๑. โครงการบริหารจัดการเงินกองทุนและเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำ�นักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
๒. โครงการจ้างเหมาบำ�รุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำ�งานแรงงานต่างด้าว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการจัดหางาน

๑๗

๓. โครงการจ้างเหมาบริการบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�หรับการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการจัดหางาน
๔. โครงการจ้างเหมาบริการบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์งานต่างด้าว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการจัดหางาน
ภารกิจ/กิจกรรม (ที่ดำ�เนินการโครงการใหม่)
๑. โครงการจ้างเหมาบำ�รุงรักษาระบบให้บริการทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๖๙๔
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการจัดหางาน
๒. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำ�หรับใช้ผลิตใบอนุญาตทำ�งาน ณ ศูนย์แรกรับ
เข้าทำ�งานและสิ้นสุดการจ้าง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการจัดหางาน
๓. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ของสำ�นักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการจัดหางาน
๔. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำ�นักผู้ตรวจราชการกรม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการจัดหางาน
๕. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานและพิจารณาในการออกใบอนุญาต
การทำ�งานของคนต่างด้าวตามพระราชกำ�หนดการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
๖. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชี สำ�นักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำ�นักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
๗. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำ�นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๘. โครงการพัฒนาระบบอนุญาตทำ�งานคนต่างด้าว ตามพระราชกำ�หนดการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการจัดหางาน

๑๘

บทที่ ๓

ผลการดำ�เนินงานและผลการใช้เงินกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การวางแผนและการจัดทำ�งบประมาณ

การวางแผนและการจัดทำ�งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การวางแผน
และการจัดทำ�งบประมาณรายจ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
ได้ให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการจัดหางาน กองบัญชาการ
กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการปกครอง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ที่มีผลต่อการจัดระบบแรงงานต่างด้าวเพื่อให้การดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ได้จดั ลำ�ดับความสำ�คัญของ
ภารกิจที่เสนอของบประมาณเงินกองทุนและกำ�หนดเป้าหมายให้เหมาะสม พิจารณาทบทวนเพื่อชะลอ
ปรับลด หรือยกเลิกการดำ�เนินภารกิจต่างๆ ทีม่ ีความสำ�คัญระดับต่ำ� หรือหมดความจำ�เป็น หรือไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามหลัก ๓ R (Review Redeploy Replace) เพื่อนำ�งบประมาณ
เงินกองทุนดังกล่าวไปดำ�เนินภารกิจที่มีความสำ�คัญเร่งด่วนในการดำ�เนินงานการจัดระบบแรงงานต่างด้าว
ในการนี้คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าวได้จดั สรรงบประมาณ
กองทุนเพือ่ การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการเกีย่ วกับ
การทำ�งานของคนต่างด้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว และสถานการณ์ของการจัดระบบแรงงานต่างด้าวในปัจจุบัน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงินทั้งสิ้นจำ�นวน ๙๓๔,๕๔๐,๗๑๐.- บาท ตามแผนปฏิบัติการ
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสนับสนุนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้ภาครัฐและองค์กรเอกชน
ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ และรองรับสถานการณ์เร่งด่วน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวขององค์กรและเครือข่าย

๑๙

ลําดับที่

หนวยงาน

๑

กรมการจัดหางาน

๒ สํานักงานตํารวจแหงชาติ

เงินที่ไดรับการจัดสรร

การจัดสรร
รวมทั้งสิ้น

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวมผลการใชจาย
เงินกองทุนฯ

คงเหลือ

รอยละ
ของการใช
จาย

๗๓๕,๕๘๘,๗๑๐ ๑๘๙,๖๔๕,๕๔๐ ๕๒๕,๙๙๑,๓๗๐ ๑๙,๙๕๑,๘๐๐ ๖๔๓,๕๓๙,๐๔๖.๔๖๙๒,๐๔๙,๖๖๓.๕๔ ๘๗.๔๙
๕๐,๐๐๐,๐๐๐

-

๕๐,๐๐๐,๐๐๐

-

๔๙,๗๖๐,๐๑๑.๖๒

๒๓๙,๙๘๘.๓๘ ๙๙.๕๒

๓

สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง

๓๗,๗๖๐,๕๐๐

-

๓๗,๗๖๐,๕๐๐

-

๓๖,๕๐๖,๐๗๐.๗๙ ๑,๒๕๔,๔๒๙.๒๑ ๙๖.๖๘

๔

กรมการปกครอง

๖๑,๐๙๘,๐๐๐

-

๖๑,๐๙๘,๐๐๐

-

๕๙,๑๕๑,๐๖๒.๔๗ ๑,๙๔๖,๙๓๗.๕๓ ๙๖.๘๑

๕

กอ.รมน.

๑๑,๒๕๕,๐๐๐

-

๑๑,๒๕๕,๐๐๐

-

๑๑,๒๕๕,๐๐๐

0.00 ๑๐๐.00

๖

กองทัพบก

๑๗,๐๐๐,๐๐๐

-

๑๗,๐๐๐,๐๐๐

-

๑๖,๙๙๙,๙๓๒.30

๖๗.๗๐ ๑๐๐.00

๗

กองทัพเรือ

๔,๐๐๐,๐๐๐

-

๔,๐๐๐,๐๐๐

-

๓,๙๙๙,๙๐๘.39

๙๑.๖๑ ๑๐๐.00

๘

กรมสวัสดิการฯ

๔,๓๓๘,๕๐๐

-

๔,๓๓๘,๕๐๐

-

๓,๒๗๗,๐๖๐.98 ๑,๐๖๑,๔๓๙.๐๒ 75.53

๙

สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

๑๓,๕๐๐,๐๐๐

-

ลําดับที่

รวมยอดเงินกองทุนฯทั้งสิ้น

หนวยงาน

-

934,540,710 ๑๘๙,645,54๐

เงินที่ไดรับการจัดสรร
รวมทั้งสิ้น
(บาท)

๑๓,๕๐๐,๐๐๐

711,443,๓๗๐

๓๓,๔๕๑,8๐๐

งบที่ไดรับการจัดสรร (บาท)
งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

๑๑,๙78,000

๑,๕๒๒,๐๐๐ ๘๘.๗๓

836,466,093.01 ๙๘,๐๗๔,๖๑๖.๙๙ 89.51

ผลการใชจายเงิน
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

รอยละของ
การใชจาย

1

หนวยงานภายใน

735,588,710 189,645,540 525,991,370 19,951,800 643,539,046.46

92,049,663.54

87.49

2

หนวยงานภายนอก

198,952,000

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

-

185,452,000

13,500,000 192,927,046.55

6,024,953.45

96.98

934,540,710 189,645,540 711,443,370

33,451,800 836,466,093.01

98,074,616.99

89.51

๒๐

การจัดสรรเงิน - ผลการใชจายเงินกองทุนฯ
(หนวย : ลานบาท)

1,000
1,000,000,000.00
900
900,000,000.00
800
800,000,000.00
700
700,000,000.00

การจัดสรรเงินกองทุนฯ

600
600,000,000.00

ผลการใชจายเงินกองทุนฯ

500
500,000,000.00
400
400,000,000.00
300
300,000,000.00
200
200,000,000.00
100,000,000.00
100
0-

ป 2560

ป 2560

ป 2561

๒๑

ป 2561

การจัดสรรเงินกองทุนฯ 685,334,447.00 บาท
ผลการใชจายเงินกองทุนฯ 643,659,998.62 บาท

การจัดสรรเงินกองทุนฯ 934,540,710.00 บาท
ผลการใชจายเงินกองทุนฯ 836,466,093.01 บาท

ลําดับที่

๑. กรมการจัดหางาน
โครงการ/หนวยงานที่รับผิดชอบ

1 โครงการบริหารจัดการแรงงานตางดาว
- สจก. เขต 1 - 10

เงินที่ไดรับ
การจัดสรร
(บาท)

งบที่ไดรับการจัดสรร (บาท)
งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

428,534,590 189,645,540 236,063,050 2,826,000

383,287,647.70 45,246,942.30 89.44

- สจจ. 76 จังหวัด

253,407,336 137,416,320 113,638,516 2,352,500

244,683,878.12 8,723,457.88 96.56

- สํานักงานบริหารแรงงานตางดาว
- สํานักงานกองทุนฯ

104,841,058
17,995,920

17,151,000
6,911,880

13,007,583

รอยละ
ของ
การใช
จาย

34,710,736.33 2,170,406.67 94.12

2,534,573
12,363,180
511,380
11,999,600
1,333,000
10,666,600

23,491,560

คงเหลือ
(บาท)

382,000

- กองทะเบียนฯ
- สํานักงานเลขานุการกรม
- กลุมตรวจสอบภายใน
2 โครงการจัดประชุมนายจาง
- สจจ. เขต 1 - 10
- สจจ. 76 จังหวัด
3 โครงการตรวจสอบ ปราบปราม แรงงานตางดาว
- สจจ.
4 โครงการประชาสัมพันธ
- สจจ. 76 จังหวัด
- สํานักงานบริหารแรงงานตางดาว
5 โครงการตรวจติดตามการขึ้นทะเบียนแรงงานตาง
ดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว กัมพูชา
(สํานักผูตรวจฯ)
- สํานักงานบริหารแรงงานตางดาว
6 โครงการประชุมความรวมมือดานการจัดการ
แรงงานกับประเทศคูภาคี(เมียนมา ลาว กัมพูชา
และประเทศอื่นๆ)
- สํานักงานบริหารแรงงานตางดาว
7 โครงการจัดตั้งศูนยแรกรับเขาทํางานและสิ้นสุด
การจาง
- สํานักงานบริหารแรงงานตางดาว
8 โครงการจัดตั้งศูนยแรกรับเขาทํางานและสิ้นสุด
การจาง จังหวัดมุกดาหาร
- สํานักงานบริหารแรงงานตางดาว
๙ โครงการสัมนมนาเชิงปฎิบัติการเรื่องแนวทางการ
ปฎิบัติและพิจารณาในการออกใบอนุญาตการ
ทํางานของคนตางดาวตามพระราชกําหนดการ
บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
- สํานักงานบริหารแรงงานตางดาว
10 โครงการบริหารจัดการเพื่อการทํางานของคนตาง
ดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
- สํานักงานบริหารแรงงานตางดาว
๑๑ โครงการจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service)
- สํานักงานบริหารแรงงานตางดาว

36,881,143

ผลการใชจายเงิน
(บาท)

87,690,058
10,992,540

91,500

76,806,400.45 28,034,657.55 73.26
13,024,506.85 4,971,413.15 72.37

1,918,260
616,313
2,756,520
9,606,660
511,380
11,999,600
1,333,000
10,666,600

-

2,316,322
11,484,072.12
261,731.83
11,714,537.46
1,331,588
10,382,949.46

218,251
879,107.88
249,648.17
285,062.54
1,412
283,650.54

6,238,842.06 619,457.94 90.97
39,624,832.02 1,275,167.98 96.88
6,918,781.02
581,218.98 92.25
32,706,051
693,949 97.92

91.39
92.89
51.18
97.62
99.89
97.34

6,858,300
40,900,000
7,500,000
33,400,000

-

6,858,300
40,900,000
7,500,000
33,400,000

-

300,000

-

300,000

-

259,166

40,834 86.39

3,300,000

-

3,300,000

-

3,194,799

105,201 96.81

11,446,600

-

11,446,600

-

11,211,657

234,943 97.95

5,592,300

-

5,592,300

5,569,086

23,214 99.58

349,700

-

349,700

295.706.64

53,993.36 84.56

27,246,600

-

27,246,600

-

23,597,125

3,649,475 86.61

153,130,220

-

153,130,220

-

-

113,670,131.98 39,460,088.02 74.23

๒๒

ลําดับที่

โครงการ/หนวยงานที่รับผิดชอบ

12 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
- สํานักงานกองทุนฯ
13 โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานและการ
ใชจายเงินกองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร สํานักงานกองทุน
- สํานักงานกองทุนฯ
14 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการบริหารจัดการ
เงินกองทุนฯ
- สํานักงานกองทุนฯ
16 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการดานการเงินและ
บัญชี สํานักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการ
ทํางานของคนตางดาว
- สํานักงานกองทุนฯ
17 โครงการศูนยปฏิบตั ิการปองกันการคามนุษยดาน
แรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน
- กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุมครองคนหางาน
18 โครงการจางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการสงคนตางดาว
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
19 โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเครื่องพิมพใบอนุญาต
ทํางานคนตางดาว
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
20 โครงการจางเหมาบํารุงรักษาระบบใหบริการทาง
โทรศัพทสายดวน ๑๖๙๔
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
21 โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
สําหรับใชผลิตใบอนุญาตทํางาน
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
ของสํานักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการ
ทํางานของคนตางดาว
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
23 โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรของสํานัก
ผูตรวจราชการกรม
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
24 โครงการจางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขระบบและอุปกรณคอมพิวเตอรงานตางดาว
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
25 โครงการพัฒนาระบบอนุญาตทํางานคนตางดาว
ตามพระราชกําหนดบริหารจัดการการทํางานของ
คนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น

๒๓

เงินที่ไดรับ
การจัดสรร
(บาท)

งบที่ไดรับการจัดสรร (บาท)
งบบุคลากร งบดําเนินงาน

งบลงทุน

ผลการใชจายเงิน
(บาท)

รอยละ
ของ
การใช
จาย

คงเหลือ
(บาท)

255,000

-

255,000

-

236,208

18,792 92.63

1,324,900

-

1,324,900

-

416,136

908,764 31.41

280,000

-

280,000

-

258,678

21,322 92.39

579,700

-

492,994

86,706 85.04

579,700

15,483,000

-

15,483,000

-

7,964,380.13

7,518,619.87 51.44

4,579,200

-

4,579,200

-

3,034,476.22

1,544,723.78 66.27

705,000

-

705,000

-

419,366.66

285,633.34 59.48

188,300

-

188,300

-

150,640

37,660 80.00

1,151,000

-

-

1,151,000

1,147,400

3,600 99.69

432,000

-

-

432,000

428,400

3,600 99.17

42,800

-

-

42,800

39,200

3,600 91.59

5,218,300

-

-

2,832,500

2,385,800 54.28

15,500,000

-

15,500,000

15,500,000

5,218,300

-

0.00

100

735,588,710 189,645,540 525,991,370 19,951,800 631,748,404.87 103,840,305.13 85.88

ลําดับที่

๒. หนวยงานภายนอก
โครงการ/หนวยงานที่รับผิดชอบ

1 โครงการสกัดกั้นแรงงงานตางดาวลักลอบเขามา
ทํางานทางบก
- กองทัพบก
2 โครงการ การปฏิบัติการปองกัน และผลักดันแรงงาน
ตางดาวลักลอบเขาเมือง ทางลําแมน้ํา ในพื้นที่
รับผิดชอบของกองทัพเรือ
- กองทัพเรือ
3 โครงการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และ
ดําเนินคดีคนตางดาวลักลอบทํางานโดยไมไดรับ
อนุญาต
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ
4 โครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน และ
สงกลับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร
- สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
โครงการจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service)
- สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
รวม
5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคุมครองสิทธิแรงงาน
ตางดาว
- กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
6 โครงการอํานวยการและประสานงานดานความ
มั่นคงในการแกปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขา
เมือง 3 สัญชาติ
- กอ.รมน.
7 โครงการฝกอบรมเครือขายปองกันและแกไขปญหา
ภัยคุกคามดานแรงงานตางดาวและผูหลบหนีเขาเมือง
(ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ)
- กอ.รมน.
8 โครงการตรวจสอบและควบคุมประชากรแรงงาน
ตางดาว เพื่อความสงบเรียบรอยของสังคมไทย
- กอ.รมน.
รวม
9 โครงการการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตร
ประจําตัวแรงงานตางดาว และการใหบริการดาน
การทะเบียนแรงงานตางดาว ในภารกิจของกรมการ
ปกครอง
- กรมการปกครอง
10 โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการกระทรวงแรงงานเพื่อ
การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
- สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
รวมทั้งสิ้น

เงินที่ไดรับ
การจัดสรร
(บาท)

งบที่ไดรับการจัดสรร (บาท)
งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

ผลการใชจายเงิน
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

รอยละ
ของ
การใช
จาย

17,000,000

-

17,000,000

-

16,999,932.30

67.70 100

4,000,000

-

4,000,000

-

3,999,903

97.00 100

50,000,000

-

50,000,000

-

49,760,011.62

239,988.38 99.52

35,000,000

-

35,000,000

-

34,965,959.79

34,040.21 99.90

2,760,500
37,760,500

-

2,760,500
37,760,500

-

1,540,111
36,506,070.79

1,220,389 55.79
1,254,429.21 96.68

4,338,500

-

4,338,500

-

3,277,061

1,061,439 75.53

1,000,000

-

1,000,000

-

1,000,000

0

100

1,255,000

-

1,255,000

-

1,255,000

0

100

9,000,000
11,255,000

-

9,000,000
11,255,000

-

9,000,000
11,255,000

0
0

100
100

61,098,000

-

61,098,000

-

59,181,560.47

13,500,000

-

198,,952,000

-

-

13,500,000

13,500,000

185,452,000 13,500,000 194,479,539.18

1,916,439.53 96.86

0

100

4,472,460.82 97.75

๒๔

ลําดับที่

หนวยงาน

กิจกรรม/โครงการ

ผล

รอยละ

2,221,076
1,529,049
446,911
332,494

327.52
288.54
495.80
572.35

1. โครงการบริหารจัดการแรงงานตางดาว
1.1 การอนุญาตการทํางานของคนตางดาว
1.1.1 ออกใบอนุญาตทํางานแรงงานตางดาว
1.1.2 ตออายุใบอนุญาตทํางาน
1.1.3 เปลี่ยน/เพิ่มนายจาง,สถานทีท่ ํางาน

คน
คน
คน
คน

678,154
529,922
90,139
58,093

1.2 จัดทําทะเบียนขอมูลการทํางานของคนตางดาว
2. โครงการจัดประชุมนายจาง/ผูนําชุมชน/ประชาชนทั่วไป

ครั้ง
คน

575,942 2,261,404 392.64
19,687 28,856 146.57

คน
ราย
ราย
คน

100,218 219,220 218.74
9,563
18,629 194.80
200
346
173.00
1,300
2,323 178.69

ปาย
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ฉบับ
ปาย
ปาย
ครั้ง

203
190
150
259
7,000
7,474
400
1,086
55,000
60,832
150,000 4,010
1,500
10
50,000 45,327

แผน
แผน

500,000 814,883 162.98
170,000 322,627 189.78

3. โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานตางดาว
3.1 การตรวจสอบการทํางานของคนตางดาว
3.2 การตรวจสอบสถานประกอบการของนายจาง
3.3 จับกุมดําเนินคดีนายจาง/สถานประกอบการ
3.4 จับกุมดําเนินคดีคนตางดาว
4. โครงการประชาสัมพันธ (สจจ.)
- คัตเอาท
- รถแห
- สื่อวิทยุทองถิ่น
- เคเบิ้ลทีวี
- หนังสือพิมพ
- แบนเนอร, ไวนิล
- ปายอัจฉริยะ, ปายผา
- ขอความสั้น
- กระดาษหัวขาว
- แผนพับ, ใบปลิว
- นายจาง/สถานประกอบการ/ประชาชนทัว่ ไป
ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทํางานของคนตางดาว

๒๕

หนวยนับ เปาหมาย

93.60
172.67
106.77
271.50
110.60
2.67
0.67
90.65

ราย 1,850,000 2,838,977 153.46

ลําดับที่

หนวยงาน

กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการบริหารจัดการแรงงานตางดาว
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปญหา
แรงงานตางดาวและการคามนุษย (กนร.)
1.2 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการ
ปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย (อกนร.)
1.3 ประชุมอนุกรรมการพิจารณากําหนดเงื่อนไขการอนุญาต
ใหแรงงานตางดาวเปลี่ยนไปทํางานกับนายจางรายใหม
1.4 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขการอนุญาตการ
ทํางานของแรงงานตางดาวระยะตอไป
1.5 จัดประชุมอื่นๆ (หนวยงานกรม/หนวยงานที่เกีย่ วของ)
๒. โครงการตางๆ
2.1 การตรวจติดตามการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา
(สํานักผูตรวจราชการกรม)

หนวยนับ เปาหมาย

ผล

รอยละ

ครั้ง

12

2

16.67

ครั้ง

12

2

16.67

ครั้ง

12

0

0.00

ครั้ง

12

0

0.00

ครั้ง

24

30

125.00

ครั้ง

12

25

208.33

2.2 โครงการประชุมเจรจาความรวมมือดานการจางแรงงานกับประเทศคูภาคี (พมา ลาว กัมพูชา และประเทศอื่นๆ)
2.2.1 จัดประชุมเตรียมการกอนประชุมฯ
ครั้ง
5
2
40.00
2.2.2 จัดประชุมเจรจาวาดวยความรวมมือดานระดับวิชาการ

ครั้ง

4

3

2.2.3 เดินทางไปราชการใน/ตางประเทศ เพื่อติดตามผูบริหารฯ ครั้ง
2
7
2.2.4 เขารวมประชุมใน/ตางประเทศเกี่ยวกับความรวมมือ
กับเมียนมา ลาว กัมพูชา และประเทศอื่นๆ
ครั้ง
4
5
2.2.5 จัดเลี้ยงรับรองใหกับผูแทนของประเทศคูภาคีฯ
ครั้ง
4
7
2.2.6 ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่นําเขาแรงงานตางดาวฯ ครั้ง
4
2
2.3 โครงการศูนยแรกรับเขาทํางานและสิ้นสุดการจาง
- ตรวจสอบและคัดกรองแรงงาน
คน 150,000 429,711
- อบรมใหความรู
คน 150,000 429,711
- บันทึกขอมูลแรงงานตางดาว
คน 150,000 429,711
- จัดทําใบอนุญาตทํางาน
คน 150,000 429,711
2.4 โครงการจัดตั้งศูนยแรกรับเขาทํางานและสิ้นสุดการจาง จังหวัดมุกดาหาร
- ตรวจสอบและคัดกรองแรงงาน
คน
9,000
1,565
- อบรมใหความรู
คน
9,000
1,565
- บันทึกขอมูลแรงงานตางดาว
คน
9,000
1,565
- จัดทําใบอนุญาตทํางาน
คน
9,000
1,565
2.5 โครงการบริหารจัดการเพื่อการทํางานของคนตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
- ตรวจสัญชาติ
คน 350,000 406,517
- ตรวจลงตรา (VISA)
คน 350,000 196,058
- อนุญาตทํางาน
คน 350,000 178,479
- บันทึกขอมูลแรงงานตางดาว
คน 350,000 277,169

75.00
350.00
125.00
175.00
50.00
286.47
286.47
286.47
286.47
17.39
17.39
17.39
17.39
116.15
56.02
50.99
79.19

๒๖

ลําดับที่

หนวยงาน

กิจกรรม/โครงการ

หนวยนับ เปาหมาย

ผล

รอยละ

2.6 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
275.00
- หนังสือพิมพ
ครั้ง
20
55
- สปอตโทรทัศน
ครั้ง
100
100 100.00
- สปอตวิทยุ/พูดขาว
ครั้ง
2,000
3,190 159.50
104.17
- สัมภาษณผูบริหารทางโทรทัศน
ครั้ง
24
25
0.00
- สื่อโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน
ครั้ง
12
0
500.00
- สื่อออนไลน/โซเชียลมีเดีย
ครั้ง
3
15
- สัมภาษณทางวิทยุ
ครั้ง
7
- คูมือประชาสัมพันธ
เลม 360,000 360,000 100.00
100.00
- วิดีทัศนประชาสัมพันธ
เรื่อง
2
2
2.7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานและพิจารณาในการออกใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว
- จํานวนผูผานการอบรมฯ
คน
200
220 110.00
1. โครงการบริหารจัดการแรงงานตางดาว การจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการ
ทํางานของคนตางดาว
88.89
1.1 คณะกรรมการกองทุนฯ
ครั้ง
9
8
90.00
1.๒ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ
ครั้ง
10
9
83.33
1.3 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายฯ
ครั้ง
6
5
๒. โครงการตางๆ
2.1 โครงการบริหารจัดการเงินกองทุนและเงินประกัน
คาใชจายในการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้ง/คน
2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรดานสารสนเทศการบริหาร
จัดการกองทุนฯ
ครั้ง/คน

๒๗

1/100

1/100 100.00

1/50

1/50

2.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติกองทุนฯ ครั้ง/คน 1/75
2.4 โครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานและการใชจายเงินกองทุนฯ
2.4.1 การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามฯ
ครั้ง
4
2.4.2 คณะอนุกรรมการติดตามฯ (ติดตามในพื้นที่)
ครั้ง
4
2.4.3 ฝายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ
ครั้ง
3
2.4.4 จัดประชุมกลุมยอยฯ
ครั้ง/คน 4/170
2.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานการเงินและบัญชี สํานักงานกองทุนฯ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ครั้ง/คน 1/200
โครงการศูนยปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงานตางดาว
1. การตรวจสอบนายจาง/สถานประกอบการ
แหง
600
2. ตรวจสอบการทํางานของคนตางดาว
คน
8,600
3. ดําเนินคดีนายจาง/สถานประกอบการ
ราย
300
4. ดําเนินคดีแรงงานตางดาว
คน
400

1/75

100.00
100.00

4
4
3
4

100.00
100.00
100.00
100.00

1/200 100.00
2,391 398.50
91,115 1,059.48
0.00
0
0.00
0

ลําดับที่

หนวยงาน

กิจกรรม/โครงการ

หนวยนับ เปาหมาย

ผล

รอยละ

โครงการบริหารจัดการแรงงานตางดาว
1. ตรวจสอบการจัดเก็บรายไดคาธรรมเนียมตางดาวที่โอนเขา
บัญชีเงินฝากคลังผานระบบ GFMIS
2. โอนเงินโครงการ สบต.ใหกับสํานักงานจัดหางานจังหวัด
3. ตรวจสอบการคุมยอดงบประมาณของ สลก.กับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
4. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเดินทางไปราชการ/
การจัดประชุม และการยืมเงิน
5. ตรวจสอบใบสําคัญการขออนุมัติเบิกจายเงินทุกประเภท
6. บันทึกรายการ รับ – จาย ในระบบ GFMIS
๗. จัดเตรียมเอกสารการเบิกจายจัดซื้อจัดจางในระบบ GFMIS
8. จัดซื้อจัดจางในระบบ EGP
9. จัดทําสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน
10. ใหบริการขอมูลขาวสารเกีย่ วกับการทํางานของคนตางดาว
ทางโทรศัพท (Call Center)
11. ตรวจตัดขาวภารกิจกรมฯ ดานแรงงานตางดาว
1. ตรวจสอบการดําเนินงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยรับตรวจ ตามขอสังเกตของผูตรวจในกรม ผูตรวจสอบ
ภายในจังหวัด และผูบริหารกรมฯ
2. รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานและการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจฯ
3. สรุปผลการตรวจสอบและขอสังเกตจากการตรวจสอบ
ขอเสนอแนะรอบ 4 เดือน รายงานอธิบดีเพื่อทราบ

ครั้ง

240

379

157.92

ครั้ง

4

23

575.00

ครั้ง

12

12

100.00

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

840
2,160
2,160

1,092
3,132
3,085

130.00
145.00
142.82

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

600
600
600

529
563
572

88.17
93.83
95.33

ครั้ง
เรื่อง

37,200
5,040

หนวย

15

16

106.67

ครั้ง

10

15

150.00

ครั้ง

2

1

50.00

92,649 249.06
5,327 105.69

4. รายงานผลการตรวจสอบ ขอสังเกตจากการตรวจสอบ
ที่มีนัยสําคัญและขอเสนอแนะใหกรมบัญชีกลางและสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินทราบ รอบ 6 เดือน
ครั้ง
1
1
1. โครงการจางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
กิจกรรมที่ 1 บํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบติดตั้ง
ณ หองระบบคอมพิวเตอร
ครั้ง
6
6
กิจกรรมที่ 2 บํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรสวนกลางและ
สวนภูมิภาค
ครั้ง
16
16
กิจกรรมที่ 3 คณะกรรมการตรวจรับงาน ณ สวนกลางและ
สวนภูมิภาค
ครั้ง
2
2
กิจกรรมที่ 4 การเบิกจาย
ครั้ง
6
6
2. โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเครื่องพิมพใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว
กิจกรรมที่ 1 บํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบติดตั้ง
ณ หองระบบคอมพิวเตอร
ครั้ง
16
16
กิจกรรมที่ 2 บํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรสวนกลางและ
สวนภูมิภาค
ครั้ง
1
1
กิจกรรมที่ 3 การเบิกจาย
ครั้ง
6
6

100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

๒๘

ลําดับที่

หนวยงาน

กิจกรรม/โครงการ

หนวยนับ เปาหมาย

ผล

รอยละ

3.โครงการจางเหมาบํารุงรักษาระบบใหบริการทางโทรศัพทสายดวน 1694
กิจกรรมที่ 1 บํารุงรักษาระบบ ณ หอง Call Center
งาน
1
2
200.00
กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการตรวจรับงาน
งาน
8
8
100.00
กิจกรรมที่ 3 การเบิกจาย
ครั้ง
8
8
100.00
4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรอุปกรณสําหรับใชผลิตใบอนุญาตทํางาน ณ ศูนยแรกรับเขาทํางานและ
สิ้นสุดการจาง
กิจกรรมที่ 1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
งาน
1
1
100.00
กิจกรรมที่ 2 ทําสัญญา
งาน
1
1
100.00
กิจกรรมที่ 3 ผูรับจางสงของ
ครั้ง
1
1
100.00
กิจกรรมที่ 4 การเบิกจาย
ครั้ง
1
1
100.00
5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณของสํานักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทํางาน
ของคนตางดาว
กิจกรรมที่ 1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
งาน
1
1
100.00
กิจกรรมที่ 2 ทําสัญญา
งาน
1
1
100.00
กิจกรรมที่ 3 ผูรับจางสงของ
ครั้ง
1
1
100.00
กิจกรรมที่ 4 การเบิกจาย
ครั้ง
1
1
100.00
6. โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรของสํานักผูตรวจราชการกรม
กิจกรรมที่ 1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ครั้ง
1
1
100.00
กิจกรรมที่ 2 ทําสัญญา
ครั้ง
1
1
100.00
กิจกรรมที่ 3 ผูรับจางสงของ
ครั้ง
1
1
100.00
กิจกรรมที่ 4 การเบิกจาย
ครั้ง
1
1
100.00
7. โครงการจางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบและอุปกรณคอมพิวเตอรงานตางดาว
กิจกรรมที่ 1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
งาน
1
4
400.00
กิจกรรมที่ 2 ทําสัญญา
งาน
1
2
200.00
กิจกรรมที่ 3 ผูรับจางสงของ
ครั้ง
5
2
40.00
กิจกรรมที่ 4 การเบิกจาย
ครั้ง
5
4
80.00
8. โครงการพัฒนาระบบอนุญาตทํางานตางดาว ตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
กิจกรรมที่ 1 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ครั้ง
1
อยูระหวาง
กิจกรรมที่ 2 ทําสัญญา
ครั้ง
1
ขยาย
ระยะเวลา
กิจกรรมที่ 3 ผูรับจางสงของ
ครั้ง
1
ดําเนินการ
กิจกรรมที่ 4 การเบิกจาย
ครั้ง
1
-

๒๙

ลําดับที่

หนวยงาน

กิจกรรม/โครงการ

หนวยนับ เปาหมาย

ผล

รอยละ

โครงการสกัดกั้นแรงงานตางดาวลักลอบเขามาทํางานทางบก
กิจกรรมที่ 1 การอํานวยการ
117.71
ครั้ง
96
113
กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติการดานการขาว รายงานขาวสาร
ความเคลื่อนไหวกลุมขบวนการ
ครั้ง
600
19,143 3190.50
กิจกรรมที่ 3 การปฏิบัติการ
1. ลาดตระเวน จัดตั้ง จุดตรวจ จุดสกัด ปดลอม/ตรวจคน ครั้ง
7,200 187,152 2599.33
2.จับกุมแรงงานตางดาวจากการปฏิบตั ิการ (ปดลอม/ตรวจ
คน จุดตรวจ จุดสกัด) และผลักดันออกนอกประเทศ
ครั้ง
30,000 22,787 75.96
3. ควบคุมผูลักลอบหลบหนีเขาเมือง นําสงเจาหนาที่ตํารวจ
และหนวยตรวจคนเขาเมือง
ครั้ง
30,000 22,616 75.39
กิจกรรมที่ 4 การซอมบํารุงยานพาหนะ
100.00
ครั้ง
12
12
โครงการการปฏิบัติการปองกัน และสกัดกั้นแรงงานตางดาวลักลอบเขามาทํางานทางลําแมน้ําในพื้นที่
รับผิดชอบของกองทัพเรือ
1. จํานวนแรงงานตางดาวเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
ที่ถูกสกัดกั้น
คน
1,800
551
30.61
2. การลาดตระเวน การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด
ครั้ง
9,000
13,705 152.28
- ตรวจเยี่ยม/ตรวจคนเรือประมงในทะเล
ครั้ง
3,308
- ตรวจเยี่ยม/ตรวจคนเรือประมงในลําน้ําโขง
ครั้ง
8,353
- ลาดตระเวนทางอากาศ
เที่ยว
1,264
- จุดตรวจ/จุดสกัดทางบก
จุด
780
โครงการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดําเนินคดีคนตางดาวลักลอบทํางานไมไดรับอนุญาต
1. จับกุมดําเนินคดีแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
คน
3,390
4,050 119.47
2. จับกุมดําเนินคดีนายจางที่รับแรงงานตางดาวผิด
กฎหมาย
144.33
คน
300
433
1. โครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดันและสงกลับแรงงานหลบหนีเขาเมืองออกไปนอก
ราชอาณาจักร
1. ปราบปราม จับกุม แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง
คน 150,000 114,204 76.14
2. ผลักดันสงกลับแรงงานตางดาวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร
คน 270,000 252,056 93.35
3. จับกุมนายจาง ผูนําพาและผูใหที่พักพิงแก
แรงงานตางดาว
110.69
คน
636
704
4. การใหบริการงานตรวจคนเขาเมืองแกแรงงานตางดาว
คน 1,532,190 5,916,210 386.13
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเกีย่ วกับแรงงานตางดาว
ในระดับ บก.

ครั้ง
คน

1
120

1
92

100.00
76.67

6. อบรมขาราชการตํารวจ สตม. เกี่ยวกับการรายงานผล
การใชจายเงินกองทุนฯ
7. ติดตามประเมินผลการใชจายเงินกองทุนฯ

ครั้ง
คน
ครั้ง

1
156
5

1
134
9

100.00
180.00

๓๐

ลําดับที่

หนวยงาน

กิจกรรม/โครงการ

หนวยนับ เปาหมาย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคุมครองสิทธิแรงงานตางดาว
1. กิจกรรมตรวจแรงงานตางดาวโดยชุดเฉพาะกิจ
จากสวนกลาง
ครั้ง

ผล

รอยละ

12

5

41.67

2. กิจกรรมประชาสัมพันธสรางความตระหนักรู
เกี่ยวกับสิทธิของแรงงานตางดาว

ครั้ง
คน

8
1,000

9
1,720

112.50
172.00

3. กิจกรรมสรางและพัฒนาเครือขายคุมครองลูกจาง
ทํางานบานแรงงานตางดาว

คน

290

339

116.90

4. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย
พนักงานตรวจแรงงานนอกระบบ (ตางดาว)

ครั้ง

1

2

200.00

5. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย
พนักงานตรวจแรงงานเชิงคุณภาพ

คน

50

86

172.00

6. กิจกรรมสรางความเขมแข็งเครือขายการคุมครอง
แรงงานตางดาวอยางยั่งยืน

ครั้ง

7

7

100.00

7. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ดานคุมครองแรงงานในการทํางานเปนทีมรวมกับ
องคกรพัฒนาเอกชน (NGO)
คน
50
65
130.00
8. กิจกรรมทําสื่อประชาสัมพันธ
- จัดพิมพคูมือตรวจแรงงานฯ
เลม
1,000
1,000 100.00
- จัดพิมพพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
เลม
3,500
3,500 100.00
(2 ภาษา)
- จัดพิมพคูมือวินิจฉัยคํารองทุกข
เลม
500
500 100.00
- จัดพิมพแผนพับสิทธิและหนาทีน่ ายจาง ลูกจางฯ
ฉบับ 250,000 250,000 100.00
- จัดพิมพแผนสติ๊กเกอรรหัส QR CODE
แผน 50,000 50,000 100.00
- จัดพิมพแบบตรวจแรงงานในงานประมงทะเล (ตร.ปม1) ฉบับ 20,000 20,000 100.00
ฉบับ 20,000 20,000 100.00
- จัดพิมพสัญญาจางในงานประมงทะเล 5 ภาษา
ฉบับ 20,000 20,000 100.00
- จัดพิมพแบบลงเวลาพักในงานประมงทะเล
- จัดพิมพแบบรายงานตัวของลูกจางในงานประมงทะเล ฉบับ 20,000 20,000 100.00
- จัดพิมพทะเบียนลูกจางในเรือประมงทะเล
ฉบับ 20,000 20,000 100.00
1. โครงการอํานวยการและประสานงานดานความมั่นคงในการแกปญหาแรงงานหลบหนีเขาเมือง 3 สัญชาติ
2
2
100.00
กิจกรรมที่ 1 การเดินทางไปราชการติดตามสถานการณ ครั้ง
0
และตรวจสอบขอมูลดานแรงงานตางดาวในพื้นที่ กอ.รมน คน
0
0
2
2
100.00
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณการแกไข ครั้ง
0
ปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง
คน
234
0
2. โครงการฝกอบรมเครือขายการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามดานแรงงานและผูหลบหนีเขาเมือง
โดยผิดกฎหมาย
5
5
100.00
ครั้ง
1. การฝกอบรมเครือขายการปองกันและแกไขบัญหา
ภัยคุกคามดานแรงงานตางดาวและผูหลบหนีเขาเมือง
คน
460
468 101.74
2. การติดตามและประเมินผลฯ
ครั้ง
2
5
250.00

๓๑

ลําดับที่

หนวยงาน

กิจกรรม/โครงการ

หนวยนับ เปาหมาย

ผล

รอยละ

3. โครงการตรวจสอบและควบคุมประชากรแรงานตางดาว เพื่อความสงบเรียบรอยของสังคมไทย
3.1 การจัดเจาหนาทีส่ าํ รวจจํานวนประชากรแรงงานตางดาว ครั้ง
2,250
2,250 100.00
จํานวน 15 จังหวัดดังนี้
คน 120,000 118,136 98.45
1. จังหวัดราชบุรี
คน
13,142
2. จังหวัดเพชรบุรี
คน
6,706
3. จังหวัดระยอง
คน
9,779
4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ
คน
11,000
5. จังหวัดหนองคาย
คน
552
6. จังหวัดนครพนม
คน
367
7. จังหวัดมุกดาหาร
คน
703
8. จังหวัดพิษณุโลก
คน
1,273
9. จังหวัดตาก
คน
8,940
10. จังหวัดลําพูน
คน
2,018
11. จังหวัดสุราษฎรธานี
คน
26,581
12. จังหวัดนครศรีธรรมราช
คน
7,356
13. จังหวัดสตูล
คน
1,324
14. จังหวัดกระบี่
คน
3,876
15. จังหวัดภูเก็ต
คน
24,518
3.2 การจัดชุดปฏิบัติการติดตาม สกัดกั้น ปราบปราม
และจับกุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
จํานวน 15 จังหวัดดังนี้
1. จังหวัดราชบุรี
2. จังหวัดเพชรบุรี
3. จังหวัดระยอง
4. จังหวัดประจวบคีรีขันธ
5. จังหวัดหนองคาย
6. จังหวัดนครพนม
7. จังหวัดมุกดาหาร
8. จังหวัดพิษณุโลก
9. จังหวัดตาก
10. จังหวัดลําพูน
11. จังหวัดสุราษฎรธานี
12. จังหวัดนครศรีธรรมราช
13. จังหวัดสตูล
14. จังหวัดกระบี่
15. จังหวัดภูเก็ต
3.3 การจัดเจาหนาที่ กอ.รมน. (สวนกลาง) เดินทางไป
ขับเคลื่อนโครงการ และติดตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ กอ.รมน. จังหวัด
3.4 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. จังหวัด

ครั้ง

900

900

100.00

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

12,000

7,100
369
159
78
318
616
225
79
12
1,014
88
2
582
1
89
3,468

59.17

ครั้ง
คน/ครั้ง

60
1/91

60
1/91

100.00
100.00

๓๒

บทที่ ๔

การคืนเงินประกันค่าใช้จ่าย
ในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
พระราชบัญญัตกิ ารทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ กำ�หนดให้ลกู จ้างซึง่ ได้รบั อนุญาตทำ�งาน
ตามมาตรา ๙ ได้แก่ กลุ่มที่ได้รบั การพิสจู น์สญ
ั ชาติและกลุ่มที่น�ำ เข้าตามบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศไทย
กับประเทศต้นทาง กลุ่มมาตรา ๑๑ ได้แก่ กลุ่มที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับ
การผ่ อ นผันให้ไปประกอบอาชีพ แทนการเนรเทศหรื ออยู่ร ะหว่ า งเนรเทศ กลุ่มมาตรา ๑๓ (๒)
กลุ่มหลบหนีเข้าเมืองและได้รบั การผ่อนผันให้อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราวเพื่อรอการส่งกลับ และกลุ่ม
มาตรา ๑๔ ได้แก่ กลุ่มที่มีภูมิลำ�เนาและเป็นคนสัญชาติที่มีชายแดนติดประเทศไทย และเข้ามาทำ�งาน
แบบมาเช้ากลับเย็น หรือตามฤดูกาล ต้องส่งเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคน
ต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยให้นายจ้างมีหน้าที่หักเงินค่าจ้างจากลูกจ้างและนำ�ส่งเข้า
กองทุนฯ และจะต้องคืนให้กับคนต่างด้าวเมื่อเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
พระราชกำ�หนดการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ได้บัญญัติให้
นายจ้างต้องหักเงินลูกจ้างเพื่อนำ�ส่งเข้ากองทุน แต่มาตรา ๗๗ (๔) กำ�หนดให้กองทุนฯ ต้องจ่ายเงินคืน
ให้กบั คนต่างด้าวทีส่ ง่ เงินเข้ากองทุนเพือ่ การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตามพระราช
บัญญัติการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำ�เนินการดังกล่าว
สำ�นักงานกองทุนเพือ่ การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ดำ�เนินการจัดเก็บเงินประกัน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
เป็นจำ�นวนเงิน ๕๑๓,๗๖๔,๐๐๐ บาท โดยได้มกี ารคืนเงินประกันค่าใช้จา่ ยในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรของ ๓ สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามพระราชกำ�หนด
การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นจำ�นวนเงิน ๑๑,๙๓๒,๘๐๐ บาท และคงเหลือเงินประกันค่าใช้จ่ายฯ ที่ยังไม่ได้จ่ายคืน เป็นจำ�นวน
เงิน ๕๐๑,๘๓๑,๒๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๓๓

วิธีการขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่าย
ในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ลูกจ้างที่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราช
บัญญัติการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ หากมีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร สามารถขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามพระราชกำ�หนดการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราช
กำ�หนดการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๗ (๔)
โดยยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพือ่ การบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการคืนเงินประกันค่าใช้จา่ ยให้แก่คนต่างด้าว
ทีส่ ง่ เงินเข้ากองทุนเพือ่ การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑ มี ๒ วิธี ได้แก่
วิธีที่ ๑ ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินล่วงหน้าก่อนวันเดินทางกลับออกไปนอกราช
อาณาจักร ตามแบบ บต. ๑๘ ก่อนที่จะเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
ณ สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำ�นักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
วิธีที่ ๒ ยืน่ หนังสือแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินกรณีเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว
ตามแบบ บ.ต. ๑๙ โดยส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรือช่องทางอืน่ ไปยังสำ�นักงานกองทุนเพือ่ การบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ภายใน ๒ ปีนับแต่วันเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร

*** กรณีลูกจางถึงแกความตาย
ยื่นหนังสือแจงความประสงคขอคืนเงิน ตามแบบ บต. 20
โดยใชเอกสารหลักฐานแสดงการเสียชีวิต และหลักฐานแสดงการเปนทายาทโดยธรรม

๓๔

บทที่ ๕

การติดตามผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
การติดตามผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ นั้น ได้ดำ�เนินการโดยคณะ
อนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และสำ�นักงาน
กองทุนฯ สรุปได้ ดังนี้
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุน จำ�นวน ๔ ครั้ง  ดังนี้
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ติดตามโครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) ของกรมการจัดหางาน โครงการจัดทำ�ทะเบียนประวัติและบัตรประจำ�ตัว
แรงงานต่างด้าวและการให้บริการด้านทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าวของกรมการปกครอง และโครงการ
สืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดันและส่งกลับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร ของสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง ในพื้นที่จังหวัดตราด จันทบุรี และชลบุรี โดยมีปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังนี้
ปญหา – อุปสรรค
ในการดําเนินงานตามโครงการ
๑ . โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย บ ริ ก า ร เ บ็ ด เ ส ร็ จ
(One Stop Service) ของกรมการจั ด หางาน
จํานวน ๕ ศูนย ดังนี้
(๑) ศู น ย บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ กระทรวงแรงงาน
เนื่องจากสถานที่ดําเนินการเปนหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานหลายหน ว ยงาน จึ ง ทํ า ให ไ ม
สามารถขยายพืน้ ทีด่ ําเนินการได และสภาพอากาศมี
ความแปรปรวน เนื่ อ งจากเป น ช ว งฤดู ฝ นจะต อ ง
ระมัดระวังอุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชในการถายรูป
ทําบัตรประจําตัวคนตางดาว อีกทั้งเอกสารหลักฐาน
ไมครบถวนทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน
และนายจางมีความสับ สนไมสามารถจําแนกกลุม
แรงงานไดวาจะตองดําเนินการอยางไร ประกอบกับ
มีการปลอมแปลงเอกสารใบจับคูในทองที่ดวย ไดแก
นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม

๓๕

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต
ของคณะอนุกรรมการติดตาม

๑. การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ใ ช ส อยที่ จํ า กั ด ให มี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดโซนการใหบริการอยางเปน
ระบบ จําแนกภารกิจแตละภารกิจที่มีความเชื่อมโยง
สัมพันธใหอยูในโซนเดียวกัน
๒. สภาพอากาศเปน ปญ หาที่เกิดจากธรรมชาติไ ม
สามารถควบคุ ม ได ดั ง นั้ น ศู น ย จึ ง เฝ า ระวั ง ในจุ ด
บริการดังกลาว
๓. แนะนํา ให น ายจา ง แรงงานตา งดา ว หรือ ผูรั บ
มอบอํานาจจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง
๔. จั ด เจ า หน า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ เ พื่ อ ให คํ า แนะนํ า
ชี้แจงที่ถูกตองใหนายจางเขาใจ
๕. ดําเนินการปองปราบ โดยการชี้แจงใหทราบถึง
ความผิดและโทษที่จะไดรับ

ปญหา – อุปสรรค
ในการดําเนินงานตามโครงการ
(๒) ศู นย บ ริก ารเบ็ด เสร็ จสํ า นัก งานจัด หางาน
จั ง หวั ด ตราด นายจ า งไม ม าดํ า เนิ น การภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด อีกทั้งนายจางยังมีความสับสน
ใน เ รื่ อ ง ข อง กลุ ม แ ร ง ง าน ต า ง ด า ว ที่ จะ ต อ ง
ไ ปดํ า เ นิ น การภายใน ศู น ย บ ริ ก ารเบ็ ด เ สร็ จ
โดยส ว นมากนายจ า งจะไม นํ า แรงงานต างด า วไป
พิ สู จ น สั ญ ชาติ เนื่ อ งจากต อ งเดิ น ทางไปพิ สู จ น
สัญชาติตางจังหวัด สงผลใหมาดําเนินการลาชา เมื่อ
แรงงานตางดาวออกจากนายจางแลวไมมีการแจง
ออก และไม ท ราบว า แรงงานต า งด า วสามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นไปเป น แรงงานต า งด า วในลั ก ษณะ
ไป - กลับ หรือตามฤดูกาลโดยใช border Pass ได
งาย

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต
ของคณะอนุกรรมการติดตาม
๑. เร ง รั ด ให น ายจ า งมาดํ า เนิ น การก อ นกํ า หนด
ระยะเวลา
๒. การสรางการรับรูใหกับนายจางเห็นความสําคัญ
การนําแรงงานตางดาวไปพิสูจนสัญชาติ
๓. จั ด ทํ า ข า วประชาสั ม พั น ธ ผ า นทางเครื อ ข า ย
อาสาสมัค รแรงงาน สถานีวิ ทยุ ทอ งถิ่ น เคเบิ้ ลที วี
การจัดรายการวิทยุ จัดประชุมชี้แจงนายจางพรอม
ทําหนังสือถึง นายจาง เพื่อรับทราบขั้นตอนในการ
ดําเนินการ และใหเรงดําเนินการนําแรงงานตางดาว
ไปพิสูจนสัญชาติ
๔. การชี้ แ จงบทกํ า หนดโทษกรณี น ายจ า งไม แ จ ง
คนตางดาวออกจากงาน
๕. การชี้ แ จงแนวทางการขออนุ ญ าตทํ า งานของ
แรงงานต า งด า วในลั ก ษณะ ไป - กลั บ หรื อ ตาม
ฤดูกาลโดยใช border Pass

๓๖

ปญหา – อุปสรรค
ในการดําเนินงานตามโครงการ

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต
ของคณะอนุกรรมการติดตาม

(๓) ศูนยบริการเบ็ดเสร็จตรวจคนเขาเมืองจังหวัด
ตราด เปาหมายในการดําเนินงานจํานวน ๘,๔๐๓ คน
แตมาดําเนิ นการเพียงจํานวน ๔,๗๓๘ คน คงเหลื อ
แรงงานตางดาวที่ยังไมมาดําเนินการ จํานวน ๓,๖๖๕ คน

ในกรณี ป รั บ ลดเป า หมายการดํ า เนิ น งานลง
ใหทําหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ไดปรับลดเปาหมายใน
การดําเนินงาน เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานในโครงการ
ใหหนวยงานสงเงินพรอมดอกผลคืนกองทุนภายใน
๑๕ วัน
(๔) ศู นย บริ การเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ดํา เนิ น การเร ง รัด ใหน ายจ างมาดํ า เนิ น การให ทั น
สํานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เปาหมายที่กําหนด กําหนดระยะเวลา
จํานวน ๓๐๐ – ๔๐๐ คน/วันแตผลการดําเนินงาน
นอยกวาเปาหมายที่กําหนดไว
(๕) ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ๑. ควรเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จ
ตรวจคนเข า เมื อ งจั ง หวั ด ชลบุ รี งบประมาณไม ภายในสิ้นปงบประมาณ และหากมีเงินเหลือจายให
เพียงพอ เนื่องจากมีการของบประมาณอยางจํากัด ส ง คื น ต น สั ง กั ด ภายใน ๑๕ วั น นั บ แต วั น สิ้ น สุ ด
ปงบประมาณหรือโครงการ
๒. กรณีที่ไดปรับลดเปาหมายการดําเนินงานลง แต
ยังไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวนเทาเดิมกอนมี
การปรับลดเปาหมาย ใหสํานักงานฯ จัดทําหนังสือ
ชี้แจงเหตุผลที่ไดปรับลดเปาหมายในการดําเนินงานลง
เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานในโครงการใหหนวยงานสง
เงินพรอมดอกผลคืนกองทุนภายใน ๑๕ วัน
๓. ควรเรงรัดและวางแผนในการปฏิบัติงานใหไดผล
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

๓๗

ปญหา – อุปสรรค
ในการดําเนินงานตามโครงการ

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต
ของคณะอนุกรรมการติดตาม

๒. โครงการจั ด ทํ า ทะเบี ย นประวั ติ แ ละบั ต ร
ประจําตัวแรงงานตางดาว และการใหบริการดาน
ทะเบียนแกแรงงานตางดาว ของกรมการปกครอง
(๑) ปกครองจังหวัดตราด เจาหนาที่ปฏิบัติงานใน
การบั น ทึกปรับ ปรุง ทะเบีย นประวัติแ ละออกบัต ร
ประจําตัวใหแกแรงงานตางดาวไมเพียงพอ จํานวน
แรงงานต า งด า วที่ เ ข า มาดํ า เนิ น การจั ด ทํ า หรื อ
ปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นบั ต รประจํ า ตั ว มี จํ า นวนไม ค งที่
ไม เ ป น ไปตามที่ ว างแผน และนายจ า งจั ด เตรี ย ม
เอกสารเพื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ทะเบี ย นประวั ติ
แรงงานตางดาวไมครบถวน ทําใหไมสามารถจัดทํา
ทะเบียนได

๑. ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเจาหนาทีศ่ นู ยทะเบียนภาค
ในแตละอําเภอมาปฏิบัติงานในศูนย
๒. ใหหนวยงานรับเรื่องการขออนุญาตทํางาน เปนผู
ตรวจสอบคัดกรองเอกสารการจัดทําทะเบียนประวัติ
และบั ต รประจํ าตัว แรงงานตางดาวในเบื้องตน ให
ครบถวน

(๒) ปกครองจังหวัดชลบุรี เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ในการบันทึกปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตร
ประจําตัวใหแกแรงงานตางดาวไมเพียงพอ เนื่องจาก
มีการหมุนเวียนในการปฏิบัติงาน และผูปฏิบัติงาน
ไม มีค วามชํ านาญ ส ง ผลให เกิ ด ความล าช าในการ
บันทึกขอมูล

๑. ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเจาหนาทีศ่ นู ยทะเบียนภาค
ในแต ล ะอํ า เภอมาปฏิ บั ติ ง านในศู น ย โดยเน น ที่
บุคลากรในทองที่
๒. ดํ า เนิ น การสอนงาน และเน น ใช เ จ า หน า ที่
ชุดแรกที่มีประสบการณในการจัดทําบัตรประจําตัว
ใหแกแรงงานตางดาว

๓. โครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน
และสงกลับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร ของตรวจคนเขาเมือง
จันทบุรี เอกสารของประเทศกัมพูชาเปนเอกสารที่
เขี ย นด ว ยลายมื อ ไม เ ป น เอกสารสากล ทํ า ให
ตรวจสอบไดยาก

๑. โครงการสื บ สวน ปราบปราม จั บ กุ ม ผลั ก ดั น
และสงกลับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร สามารถดําเนิน การได
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เห็ น ควร
สนับสนุนการดําเนินการตอไป
๒. ควรเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จ
ภายในสิ้นปงบประมาณ และหากมีเงินเหลือจายให
ส ง คื น ต น สั ง กั ด ภายใน ๑๕ วั น นั บ แต วั น สิ้ น สุ ด
ปงบประมาณหรือโครงการ

๓๘

ครัง้ ที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ติดตามโครงการตรวจสอบและควบคุมประชากร
แรงงานต่างด้าวเพือ่ ความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย หน่วยงานกองอำ�นวยการรักษาความมัน่ คงภายใน
ราชอาณาจักร โดยมีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓๙

ปญหา – อุปสรรค
ในการดําเนินงานตามโครงการ

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต
ของคณะอนุกรรมการติดตาม

๑. โครงการสืบสวน จับกุม ผลักดันและสงกลับ
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองกลับออกไปนอก
ราชอาณาจั ก ร คณะอนุ ก รรมการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลฯ ร ว มกั บ กองอํ า นวยการรั ก ษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดตาก ตรวจสอบ
จํานวนประชากรแรงงานตางดาวในสถานที่ทํางาน
และที่พักอาศัยจํานวน ๒ บริษัท ไดแก
(๑) บริ ษั ท ซี ซี แอนด ซี การ เ ม น ท จํ า กั ด
ตั้ ง อยู เ ลขที่ ๖/๑-๔ ถนนเย็ น อากาศ ต.แม ส อด
อ.แมสอด จ.ตาก
(๒) บริษัท ที เค การเมนท แมสอด จํากัด ตั้งอยู
เลขที่ ๔๐๓/๑ หมูที่ ๓ ต.แมตาว อ.แมสอด จ.ตาก

ผลการใช จายเงิน กองทุน เพื่ อการบริห ารจัด การ
ทํางานของคนตางดาว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ โครงการตรวจสอบและควบคุม ประชากร
แรงงานต า งด า วเพื่ อ ความสงบเรี ย บร อ ยของ
สั ง คมไทย หน ว ยงานกองอํ า นวยการรั ก ษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร เปนไปตามแผนปฏิบัติ
การเบิ ก จ า ยเงิ น และผลการปฏิ บั ติ ง านสามารถ
ดํ า เนิ น การได คิ ด เป น ร อ ยละ ๗๘.๐๘ และไม มี
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ

ครัง้ ที่ ๓ เมือ่ วันที่ ๑๘ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ติดตามโครงการสกัดกัน้ แรงงานต่างด้าวลักลอบ
เข้ามาทำ�งานทางบก ของหน่วยงานกองทัพบก และโครงการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำ�เนินคดี
คนต่างด้าวลักลอบทำ�งานโดยไม่ได้รบั อนุญาต ของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ โดยมีปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ปญหา – อุปสรรค
ในการดําเนินงานตามโครงการ

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต
ของคณะอนุกรรมการติดตาม

๑. โครงการสกัดกั้นแรงงานตางดาวลักลอบเขามา
ทํ า งานทางบก ของหน ว ยเฉพาะกิ จ ทหารราบที่
๒๕ สามารถเบิกจายไดตามแผนปฏิบัติการเมื่อสิ้น
ปงบประมาณการดําเนินการเปาหมายของ บก. ฉก.
ร.๒๕ เป น เป า หมายในภาพรวมของกองทั พ บก
โดยสถานการณดา นแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง
โดยผิ ด กฎหมายในป พ.ศ. ๒๕๖๑ มี อั ต ราลดลง
๓๐.๔๒ ซึ่งการจับกุมที่ผานมาเปนไปในลักษณะเขา
มาอยางถูกตอง แตไมอยูในเวลาและพื้นที่ที่กําหนด
เนื่องจากมีการใชประเทศไทยเปนฐานในการเขาไปสู
ประเทศที่สาม สงผลใหไมพบปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงาน

ดําเนินการแจงใหตํารวจภูธรจังหวัดระนองทราบวา
ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป กระทรวง
แรงงานโดยกรมการจัดหางาน จะมีมาตรการจับกุม
แรงงานต า งด า วผิ ด กฎหมาย โดยดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบ ปราบปราม และจั บกุ ม อย า งเครง ครั ด
โดยบูรณาการตรวจรวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํ า นั ก งานตรวจคนเข า เมื อ ง และหน ว ยงานที่
เกี่ยวของ รวมทั้งเรื่องการเบิกจายงบประมาณตาม
แผนที่กําหนดไว หนวยงานควรเบิกจายงบประมาณ
ใหแลวเสร็จภายในสิ้นปงบประมาณ หากมีเงินเหลือ
จายใหสงคืนตนสังกัดภายใน ๑๕ วัน นับแตวันสิ้นสุด
ปงบประมาณหรือโครงการ

๒. โครงการตรวจสอบ ปราบปราม จั บ กุ ม และ
ดําเนินคดีแรงงานตางดาวลักลอบทํางานโดยไมได
รั บ อนุ ญ าต ของสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ
ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด ระนอง ตั้ ง แต เ ดื อ นตุ ล าคม
๒๕๖๐ – มิถุนายน ๒๕๖๑ พ.ร.ก. การบริหารจัดการ
การทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๗๑ มีการผอนผันการตรวจจับกุม จึงทําให
เปาหมายในการดําเนินงานลดลง

ดําเนินการแจงใหตํารวจภูธรจังหวัดระนองทราบวา
ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป กระทรวง
แรงงานโดยกรมการจัดหางาน จะมีมาตรการจับกุม
แรงงานต า งด า วผิ ด กฎหมาย โดยดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบ ปราบปราม และจั บกุ ม อย า งเครง ครั ด
โดยบูรณาการตรวจรวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํ า นั ก งานตรวจคนเข า เมื อ ง และหน ว ยงานที่
เกี่ยวของ รวมทั้งเรื่องการเบิกจายงบประมาณตาม
แผนที่กําหนดไว หนวยงานควรเบิกจายงบประมาณ
ใหแลวเสร็จภายในสิ้นปงบประมาณ หากมีเงินเหลือ
จายใหสงคืนตนสังกัดภายใน ๑๕ วัน นับแตวันสิ้นสุด
ปงบประมาณหรือโครงการ

๔๐

ครัง้ ที่ ๔ เมือ่ วันที่ ๒๐ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ติดตามโครงการปฏิบตั กิ ารป้องกัน และสกัดกั้น
แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองทางลำ�น้ำ�ในเขตรับผิดชอบของกองทัพเรือ ของหน่วยงานกองทัพเรือ
ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม และโครงการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำ�งานและสิ้นสุด
การจ้าง ของหน่วยงานกรมการจัดหางาน (สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร) โดยมีปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ ดังนี้่

ปญหา – อุปสรรค
ในการดําเนินงานตามโครงการ

๑. โครงการปฏิบัติการปองกันและสกัดกั้นแรงงาน
ต า งด า วลั ก ล อบเ ข า เ มื อ งทางลํ า น้ํ า ในเขต
รั บ ผิ ด ชอบของกองทั พ เรื อ ของหน ว ยเรื อ รั ก ษา
ความสงบเรียบรอยตามลําน้ําโขงจังหวัด นครพนม
ผลการใชจายเงินและผลการดําเนินงานไมเปนไปตาม
แผนงาน และเป า หมายที่ กํ า หนดไว เนื่ อ งจาก
นโยบายผอนผันการดําเนินการปราบปราม จับกุม
ดําเนิน คดีกับ แรงงานตางดาว กองทัพ เรือ จึงไมไ ด
ดําเนินการจับกุมแรงงานตางดาวในชวงระยะเวลาทีม่ ี
การผอนผัน ทําใหผลการดําเนินการงานไมเปน ไป
ตามเปาหมายและไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

๔๑

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต
ของคณะอนุกรรมการติดตาม

จะตองกําหนดมาตรการปองกัน และแกไขเพื่อให
การขั บ เคลื่ อ นโครงการเป น ไปตามแผนงานและ
เปาหมายรวมกันตามนโยบายของรัฐบาล ในการจัด
ระเบี ย บแรงงานต า งด า วให เ ป น ระบบ และให
หนวยงานเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จภายในสิ้น
ปงบประมาณ หากมีเงินเหลือจายใหสงคืนตนสังกัด
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวัน สิ้น สุดปงบประมาณหรือ
โครงการ

ปญหา – อุปสรรค
ในการดําเนินงานตามโครงการ

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต
ของคณะอนุกรรมการติดตาม

๒. โครงการจัดตั้งศูนยแรกรับเขาทํางานและสิ้นสุด
การจ า ง ของหน ว ยงานกร มกา รจั ด หางา น
(สํานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร) ผลการใช
จายเงินและผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงาน
และเป า หมายที่ กํา หนดไว เนื่ อ งจากศูน ย แ รกรั บ ฯ
มี กํ า หนด เป ด ทํ า การในต น เดื อ นมกราคม ๒๕๖๑
แตไมสามารถเปดทําการได จึงไดเลื่อนมาเปดในวันที่
๔ เมษายน ๒๕๖๑ และในช ว งที่ ผ า นมากรมการ
จัดหางาน มีนโยบายเปดศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (OSS)
จึงทําใหแรงงานตางดาวทีจ่ ะเดินทางเขามาในประเทศ
ไทยผานทางศูนยแรกรับฯ จังหวัดมุกดาหารลดลง

๑. มอบสํานักบริหารแรงงานตางดาวทําหนังสือหารือ
กับ กระทรวงการต างประเทศ เพื่อออกระเบี ยบให
แรงงานตางดาวทีอ่ ยูในความดูแลของสถานกงสุลใหญ
แขวงสะหวันนะเขต จํานวน ๖ แหง คือ แขวงสะหวัน
นะเขต แขวงจํ า ปาสั ก แขวงคํ า ม ว น แขวงเซกอง
แขวงสาละวัน และแขวงอัตตะปอ ตองเดินทางผาน
ชองทางศูนยแรกรับฯ จังหวัดมุกดาหาร เทานั้น
๒. ใหศูนยแรกรับฯ ปรับการจัดอบรมใหกับแรงงาน
ต า งด า วจากเดิ ม จํ า นวน ๓ รอบ/วั น เหลื อ เพี ย ง
๒ รอบ/วัน และใหมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
๓. ใหสํานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารเรงรัดการ
เบิ ก จ า ยเงิ น ตามรายการที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรให ทั น
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๔. การดําเนินการในศูนยแรกรับฯ ไดรับความสนใจ
จากสหภาพยุ โ รป ขอให ศู น ย แ รกรั บ ฯ เน น การ
ตรวจสอบในเชิงคุณภาพมากกวาเชิงปริมาณ
๕. เนื่องจากผูแ ทนจากกลุม Seafood Tast Force
มีความกัง วลวาแรงงานที่เข ารับ การอบรม มี ความ
เขาใจเกี่ยวกับภาษาที่ใชอบรม และเชื่อวาแรงงานยัง
ถูกเรียกเก็บคานายหนาจากประเทศตนทาง ดังนั้น
ศูนยแรกรับฯ ตองเนนเนื้อหา วิธีการอบรม การใช
ภาษา ใหแรงงานมีความรูและความเขาใจ พรอมทั้ง
ชี้แจงใหแรงงานทราบดวยวาการถูกเรียกเก็บเงินที่ไม
ถูกตอง ตามกฎหมายนายจางไมสามารถกระทําได
๖. การปฏิ บั ติ ง านในศู น ย แ รกรั บ ฯ ของเจ า หน า ที่
จะตองตอบโจทยของโครงการ เพื่อจะไดมีกรอบใน
การทํางาน โดยยึดวัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
และเปาหมาย
๗. ในอนาคตศู น ย แ รกรั บ ฯ แห ง นี้ จ ะมี ก ารนํ า เข า
แรงงานจากประเทศเวี ยดนามที่เข ามาทํา งานตาม
ระบบ MOU ตอ งวางแผนการดํ า เนิ น งานใหรั ด กุ ม
และรอบคอบ

๔๒

ติดตามโครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) ของกรมการจัดหางาน โครงการจัดทำ�ทะเบียนประวัติ
และบัตรประจำ�ตัวแรงงานต่างด้าวและการให้บริการด้านทะเบียน
แก่แรงงานต่างด้าวของกรมการปกครอง และโครงการสืบสวน
ปราบปราม จับกุม ผลักดันและส่งกลับแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมืองกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ของสำ�นักงานตรวจคน
เข้าเมือง ในพื้นที่จังหวัดตราด จันทบุรี และชลบุรี ระหว่างวันที่
๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

๔๓

ติดตามโครงการตรวจสอบและควบคุมประชากรแรงงาน
ต่างด้าวเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย หน่วยงาน
กองอำ�นวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๔๔

ติดตามโครงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามา
ทำ�งานทางบก ของหน่วยงานกองทัพบก และโครงการตรวจสอบ
ปราบปราม จับกุม และดำ�เนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำ�งาน
โดยไม่ได้รับอนุญาต ของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ณ จังหวัด
ระนอง ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๔๕

ติดตามโครงการจัดตัง้ ศูนย์แรกรับเข้าทำ�งานและสิน้ สุด
การจ้าง ของหน่วยงานกรมการจัดหางาน (สำ�นักงานจัดหางาน
จังหวัดมุกดาหาร) และโครงการปฏิบัติการป้องกัน และสกัดกั้น
แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองทางลำ�น้ำ�ในเขตรับผิดชอบของ
กองทัพเรือ ของหน่วยงานกองทัพเรือ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
และจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

๔๖

การจัดประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่
โครงการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ประจำ�ปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ดำ�เนินการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการใช้จา่ ยเงินกองทุนฯ ปี ๒๕๖๑ การเบิกจ่าย
เงินและการส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และการติดตาม
ประเมินผลการดำ�เนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
โดยดำ�เนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ จำ � นวน ๔ ครั้ง ณ ห้องประชุมสำ�นักงาน
กองทุนฯ ชัน้ ที่ ๒๖ อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานที่ได้รับการจัดสรรเงิน
กองทุนฯ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย สำ�นักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๐ สำ�นักบริหารแรงงาน
ต่างด้าว สำ�นักงานเลขานุการกรม กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มงานตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำ�นวนทั้งสิ้น ๔๕ คน
ครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานภาคกลาง และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง จำ�นวนทั้งสิ้น ๔๕ คน
ครั้งที่ ๓ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานภาคตะวันตก ๕ จังหวัด
และภาคตะวันออก ๘ จังหวัด จำ�นวนทั้งสิ้น ๔๕ คน
ครั้งที่ ๔ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน ๑๕ จังหวัด ได้แก่
ภาคใต้ ๕ จังหวัด (จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดนครศรี
ธรรมราช) ภาคเหนือ ๕ จังหวัด (จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดกำ�แพงเพชร จังหวัดพิจติ ร
และจังหวัดพิษณุโลก) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ จังหวัด (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำ�นวนทัง้ สิน้ ๕๐ คน

๔๗

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสำ�นักงานกองทุนฯ ชั้น ๒๖
อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เจาหนาที่ของหนวยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสำ�นักงานกองทุนฯ ชั้น ๒๖
อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เจาหนาที่ของหนวยงานในสังกัดกรมการจัดหางานภาคกลาง

ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสำ�นักงานกองทุนฯ ชั้น ๒๖
อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เจาหนาที่ของหนวยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน
ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก

ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสำ�นักงานกองทุนฯ ชั้น ๒๖
อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เจาหนาที่ของหนวยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน
ภาคใต ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๔๘

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารฯ ได้มกี ารทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพือ่ การบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว ปี ๒๕๖๑ เพือ่ ให้สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์ปจั จุบนั โดยดำ�เนินการ
ตามลำ�ดับขั้นตอนของกระบวนการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำ�
ได้ แ ก่ นโยบายรั ฐ บาลกรอบยุทธศาสตร์ ช าติร ะยะ ๒๐ ปี แผนยุทธศาสตร์ ก ระทรวงแรงงาน
แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและการติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จา่ ยเงินกองทุนฯ
ที่ให้การสนับสนุนที่ผา่ นมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์จดุ แข็ง
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) ของกองทุนฯ
แผนงาน/โครงการของหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การจัดสรรเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และปัจจัยอืน่ ๆ
รวมทั้งการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก และยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมการจัดหางาน ได้แก่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน สำ�นักบริหาร
แรงงานต่างด้าว สำ�นักงานเลขานุการกรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สำ�นักงานจัดหางาน
จังหวัด จำ�นวน ๓๙ จังหวัด สำ�นักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ จำ�นวน ๘ พืน้ ที่ และหน่วยงาน
ภายนอก ประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมการปกครอง
สำ�นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จำ�นวน ๗๙ คน

๔๙

ระหวางวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเจาพระยาปารค
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

๕๐

สำ�นักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว

Office the Management of Foreign Workers’ Employment Fund
อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๗๓-๘๒๑๒
โทรสาร ๐๒-๒๗๓-๘๗๗๒

