สำนักงำนกองท ุนเพื่อกำรส่งคนต่ำงด้ำวกลับออกไปนอกรำชอำณำจักร
กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน
www.doe.go.th/fund

คำนำ
สำนักงำนกองทุนเพื่อกำรส่งคนต่ำงด้ำวกลับออกไปนอกรำชอำณำจักร โดยฝ่ำยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรกองทุนเพื่อกำรส่งคนต่ำงด้ำวกลับออกไปนอกรำชอำณำจักร ได้จัดทำ “รำยงำนผล
กำรด ำเนิ น งำนกองทุ น เพื่ อกำรส่ งคนต่ ำงด้ ำ วกลั บ ออกไปนอกรำชอำณำจั ก ร ประจ ำปี ๒๕๕๕”
เพื่อเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนเพื่อกำรส่งคนต่ำงด้ำ ว
กลับออกไปนอกรำชอำณำจักร ปี ๒๕๕๕ ของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ได้รับเงินสนับสนุนจำกงบประมำณ
เงินกองทุนเพื่อกำรส่งคนต่ำงด้ำวกลับออกไปนอกรำชอำณำจักร เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
เกี่ยวกับกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำปรับแนวทำงกำรดำเนินงำน
และกำรใช้จำ่ ยเงินกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวในปัจจุบัน
สำนักงำนกองทุนเพื่อกำรส่งคนต่ำงด้ำวกลับออกไปนอกรำชอำณำจักร หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนกองทุนเพื่อกำรส่งคนต่ำงด้ำวกลับออกไปนอกรำชอำณำจักรประจำปี ๒๕๕๕
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นข้อมูลค้นคว้ำ กำรวำงกรอบแนวทำง กำรจัดทำ
แผนงำน/โครงกำร ขอรับกำรจัดสรรเงินกองทุนเพื่อกำรส่งคนต่ำงด้ำวกลับ ออกไปนอกรำชอำณำจักร
ต่อไป

สำนักงำนกองทุนเพื่อกำรส่งคนต่ำงด้ำวกลับออกไปนอกรำชอำณำจักร
มีนำคม ๒๕๕๖

สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

๑

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๑

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒

๔

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓

๕

บทที่ ๒

 โครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนฯ
 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

๙
๑๑

บทที่ ๓ ผลการดาเนินงานและผลการใช้จา่ ยเงิน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

๑๙

 ตารางที่ ๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๒๐

 แผนภูมิแสดงเงินกองทุนฯ ที่ได้รับโอนเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ

๒๑

ของหน่วยงานต่างๆ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 แผนภูมิงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับโอนเป็นค่าใช้จา่ ยในแต่ละด้าน

๒๒

 แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับโอนกับงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง
ของแต่ละหน่วยงาน

๒๓

 แผนภูมิแสดงเงินกองทุนฯ ที่ได้รับการจัดสรรเป็นค่าใช้จา่ ยแต่ละรายการ
ในปี ๒๕๕๕

๒๔

 ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๒๕

 ตารางที่ ๒ ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ

๒๘

 การติดตามผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร

๓๕

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ ๔ ปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ

 ปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานและการใช้จา่ ยเงินกองทุนฯ ปี ๒๕๕๕

๔๒

 แนวทางแก้ไข

๔๔

บทที่ ๕ ผลการใช้จ่ายเงินและผลการดาเนินงานกองทุนเพื่อการส่งคน
ต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

 ผลการใช้จา่ ยเงินกองทุนฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

๔๕

 ตารางที่ ๓ การจัดสรรเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

๔๖

 แผนภูมิเปรียบเทียบเงินที่ได้รับการจัดสรรของหน่วยงานต่างๆ
ระหว่างปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

๔๗

 แผนภูมิเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ของหน่วยงานต่างๆ
ระหว่างปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

๔๘

 ตารางที่ ๔ การจัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อใช้จ่ายในโครงการเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานการตรวจสอบปราบปราบแรงงานต่างด้าว ของหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

๔๙

 ตารางที่ ๕ การจัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อใช้จ่ายในโครงการเกี่ยวกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

๕๑

 ตารางที่ ๖ การจัดสรรเงินกองทุนฯ ในรายการเกี่ยวกับงบลงทุน
(รายการครุภัณฑ์) ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

๕๔

 ผลการดาเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

๕๘

 ตารางที่ ๗ ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

๖๑

สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก
 ข้อกาหนดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร ว่าด้วยแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลาดับ
ความสาคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรและการจัดสรร
เงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทางาน
ของคนต่างด้าว ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕

บทที่ ๑
ทิศทางของสานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

วิสัยทัศน์
เป็นเลิศด้านการบริหารการเงิน สนับสนุนหน่วยงาน จัดระบบการทางานของคนต่างด้าว
พันธกิจ
๑. บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
๒. สนับสนุนด้านการเงินหน่วยงานที่ดาเนินการจัดระบบการทางานของคนต่างด้าว
๓. บริหารจัดการกองทุนให้มั่นคงมีเสถียรภาพ
เป้าประสงค์
๑. เพื่อให้คนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบ
๒. เพื่อสนับสนุนด้านการเงินในการสกัดกั้น ผลักดัน ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ดาเนินคดี
และส่งกลับคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
๓. เพื่อให้เกิดการบูรณาการภาคีเครือข่ายด้านการจัดระบบงานของคนต่างด้าว
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑
 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และเครือข่ายของกองทุนฯ
เป้าประสงค์
 เพื่อให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผันผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
 เพื่อให้เกิดบูรณาการภาคีเครือข่ายด้านการจัดระบบการทางานของคนต่างด้าว
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
 แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผันผ่านการพิสูจน์สัญชาติ เพิ่มขึน้ ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
 ระดับความสาเร็จในการกาหนดแผนปฏิบัติการร่วมของภาคีเครือข่ายด้านจัดการแรงงานต่างด้าว

-๒กลยุทธ์ ๑.๑ เสริมสร้างและสนับสนุนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
 จานวนแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายสามารถเข้าสู่ระบบตามที่กฎหมายกาหนดเพิ่มขึน้ ร้อยละ ๑๐
โครงการ / กิจกรรม
๑.๑.๑ โครงการให้บ ริก ารด้านทะเบีย นแก่คนต่า งด้าวหลบหนีเ ข้าเมืองสัญ ชาติพม่า ลาว และ
กัมพูชา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กรุงเทพมหานคร)
๑.๑.๒ โครงการการจัด ท าทะเบีย นประวัติแรงงานต่างด้าวสัญ ชาติพม่า ลาว และกั มพูชา ให้
ถูก ต้องและสอดคล้องกั บ สถานะที่แท้จริง * (การจาหน่ายรายการทะเบีย นประวัติเ ลข 00 เป็นเลข
ประจาตัวที่ข้ึนต้นด้วยเลข 6) (กรุงเทพมหานคร)
๑.๑.๓ โครงการประชาสั มพั นธ์ เพื่อสร้ างความรู้ความเข้าใจด้ านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกั บ
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ๓ สัญชาติ (กรมประชาสัมพันธ์)
๑.๑.๔ โครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานต่างด้าวประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน)
๑.๑.๕ การพิจารณาออกใบอนุญาตทางาน / การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าว
๑.๑.๖ การจัดทาทะเบียนการทางานของคนต่างด้าว
๑.๑.๗ การจัดตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว
๑.๑.๘ การประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว
๑.๑.๙ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบการทางานของคนต่างด้าวในเชิงรุกระดับจังหวัด/เขต
๑.๑.๑๐ โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการจัดระบบการทางานของคนต่างด้าว
๑.๑.๑๑ โครงการปรับปรุงฐานทะเบียนประวัติ และบัตรอนุญาตทางานของคนต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมือง สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา (กรมการปกครอง)
๑.๑.๑๒ การประชุมความร่วมมือด้านการจัดการแรงงานกับประเทศคู่ภาคี (พม่า ลาว กัมพูชา)
๑.๑.๑๓ โครงการตรวจติดตามการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว
และกัมพูชา (สานักผู้ตรวจ)
๑.๑.๑๔ โครงการศูนย์บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว
๑.๑.๑๕ โครงการติดตามผลการดาเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว
๑.๑.๑๖ โครงการจัดทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ขออนุญาตทางาน
๑.๑.๑๗ โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
๑.๑.๑๘ โครงการจัดตัง้ ศูนย์บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบในระดับจังหวัด/กทม.
๑.๑.๑๙ โครงการจัดตัง้ ศูนย์ประสานการพิสูจน์แรงงานพม่า
๑.๑.๒๐ โครงการพัฒนากฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว
๑.๑.๒๑ โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทางานของคนต่างด้าว

-๓หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กรุงเทพมหานคร
๒. กรมประชาสัมพันธ์
๓. กรมการปกครอง
๔. สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
๕. สานักงานผูต้ รวจ
๖. สานักงานจัดหางานจังหวัด/ สานักจัดหางานกรุงเทพเขตพืน้ ที่/สานักผูต้ รวจราชการกรมการจัดหางาน
กลยุทธ์ ๑.๒ เสริมสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
 ร้อยละ ๒๐ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว
โครงการ / กิจกรรม
๑.๒.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๒.๒ ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ
๑.๒.๓ พัฒนาระบบการออกใบอนุญาตให้เป็น Single Windows
หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการจัดหางาน
กลยุทธ์ ๑.๓ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
 ระดับความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายร้อยละ
๑๐ ต่อปี
โครงการ / กิจกรรม
๑.๓.๑ โครงการประชุมเจรจาความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานกับประเทศคู่ภาคี
๑.๓.๓ โครงการเจรจาระดับประเทศคู่ภาคี
๑.๓.๔ ดาเนินการส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน NGO เพื่อสร้างเครือข่ายการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว
๑.๓.๕ สนับสนุนบทบาทของเครือข่ายในการร่วมบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
๑.๓.๖ ประสานความร่วมมือตามข้อผูกพันระหว่างประเทศ (MOU) และการเข้าร่วมประชุมใน
ระดับทวิภาคี และพหุภาคี ด้านแรงงานต่างด้าว

-๔หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- กรมการจัดหางาน
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒
 ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแบบบูรณาการ
เป้าประสงค์
 เพื่อสนับสนุนด้านการเงินในการสกัดกั้น ผลักดัน ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ดาเนินคดี และ
ส่งกลับแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
 แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาทางานในประเทศลดลง เฉลี่ยร้อยละ ๑๐ ต่อปี
กลยุทธ์ ๒.๑ สนับสนุนการด าเนินงาน การจัดการแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายแบบบูรณาการตาม
นโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
 จานวนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทางานในประเทศถูกดาเนินคดีลดลง ร้อยละ ๑๐
โครงการ / กิจกรรม
๒.๑.๑ โครงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทางานทางบก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ นาส่งเจ้าหน้าที่ (กองทัพบก)
๒.๑.๒ โครงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทางานทางทะเล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ (กองทัพเรือ)
๒.๑.๓ โครงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทางาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(กองทัพไทย)
๒.๑.๔ โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่ างด้ าวลักลอบท างานโดยผิดกฎหมาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กรมการจัดหางาน)
๒.๑.๕ โครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน และส่งกลับคนต่างด้าวลักลอบทางานโดย
ผิดกฎหมาย (สานักงานตรวจคนเข้าเมือง)
๒.๑.๖ โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการตรวจสอบการกระท าผิดซ้าของแรงงานต่ างด้าวหลบหนี
เข้าเมือง (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๕๔) (สานักงานตรวจคนเข้าเมือง)
๒.๑.๗ โครงการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดาเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทางานโดยไม่ได้
รับอนุญาต (สานักงานตารวจแห่งชาติ)

-๕หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กองทัพบก
๒. กองทัพเรือ
๓. กองทัพไทย
๔. สานักงานตารวจแห่งชาติ
๕. สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
๖. กรมการจัดหางาน
กลยุทธ์ ๒.๒ เสริมสร้างการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว
ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์
 ร้อยละ ๗๐ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวสามารถ
ปฏิบัติงานเป็นไปทิศทางเดียวกันและเป้าหมายที่กาหนด
โครงการ / กิจกรรม
๒.๒.๑ โครงการอานวยการและประสานงานด้านความมั่นคงในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง ๓ สัญชาติ (กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
๒.๒.๒ โครงการสร้างเครือข่ายประชาชนป้องกันการลักลอบการทางานของคนต่างด้าว
๒.๒.๓ โครงการให้ความรู้ผู้นาท้องถิ่นเกี่ยวกับการทางานของคนต่างด้าว
๒.๒.๔ โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติก ารเพื่ อแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ก ารท างานระหว่ า งหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว (Before Action Review) “BAR”
๒.๒.๕ ดาเนินการสร้างศักยภาพในการทางานให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
ต่างด้าว (Teamwork Excellence)
๒.๒.๖ จัดเวทีถอดบทเรียนร่วมกัน (Lesson Learn) “AAR”
๒.๒.๗ ดาเนินการเผยแพร่องค์ความรูผ้ ่านสื่อต่าง ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- กรมการจัดหางาน
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓
 ปรับปรุงและพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการกองทุนให้มปี ระสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
 เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน

-๖ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
 ผลการด าเนิ น งานของกองทุ น ฯ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การของ
กรมบัญชีกลาง
กลยุทธ์ ๓.๑ เสริมสร้างการจัดทายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกองทุน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
 ภารกิจของกองทุนฯ ตามกิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนสามารถดาเนินการได้ครบถ้วน
เมื่อสิน้ สุดแผน
โครงการ / กิจกรรม
๓.๑.๑ โครงการบริหารความโปร่งใสด้านการเงินกองทุน
๓.๑.๒ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่ง คน
ต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร
๓.๑.๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร
๓.๑.๔ การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีกองทุน โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของภาคี
๓.๑.๕ ประชุมสัมมนาผูบ้ ริหารกองทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
การใช้จา่ ยเงินกองทุนฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
กลยุทธ์ ๓.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
 มีการนานโยบาย กฎระเบียบไปปฏิบัติอย่างครบถ้วน
โครงการ / กิจกรรม
๓.๒.๑ โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บและจ่ายค่าธรรมเนียมของคนต่างด้าว
๓.๒.๒ การทบทวนนโยบาย ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนฯ
๓.๒.๓ จัดทาคู่มอื การปฏิบัติงานและขัน้ ตอนกระบวนการทางานของกองทุนฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

-๗กลยุทธ์ ๓.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรให้มีสมรรถนะ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
 ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่ผ่านฝึกอบรมสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
๓.๓.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้จา่ ยเงินกองทุน
๓.๓.๒ การอบรมให้ความรูด้ ้านการเงินและบัญชีให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุนฯ
๓.๓.๓ การอบรมให้ความรู้ แนวทางปฏิบัติแก่ผู้รับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินประกันการส่งคน
ต่างด้าวกลับ
๓.๓.๔ การฝึกอบรมบุคลากรกองทุนเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีคุณธรรม จริยธรรม
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล (Good Governance)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
กลยุทธ์ ๓.๔ เสริมสร้างการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานกองทุนฯ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
 หน่วยงานภายในกองทุนฯ นาข้อมูลและสารสนเทศจากระบบไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานได้
อย่างทั่วถึง
โครงการ / กิจกรรม
๓.๔.๑ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการเงินกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย
๓.๔.๒ ปรับปรุงบารุงรักษาและทดแทน ระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
๓.๔.๓ จัดหา/พัฒนาระบบงานสารสนเทศภายใน
๓.๔.๔ พัฒนามาตรการและเครื่องมือรักษาความปลอดภัย
๓.๔.๕ พัฒนาระบบและกระบวนการในการสารองข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยง
๓.๔.๖ พัฒนาคุณภาพของบุคลากรด้านสารสนเทศ
๓.๔.๗ การติดตามประเมินผลเทคโนโลยีดา้ นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการดาเนินงานของกองทุนฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

-๘กลยุทธ์ ๓.๕ เสริมสร้างการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
 กองทุนฯ นาแผนการประชาสัมพันธ์ไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อให้เป็นที่ รู้จัก
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุนฯ แก่สาธารณชน
 ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับบริการภายในกองทุนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการกองทุนฯ
กิจกรรม
๓.๕.๑ จัดทาฐานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ
๓.๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลและองค์ความรูค้ วามเข้าใจกองทุนฯ
๓.๕.๓ ดาเนินการสร้างภาพลักษณ์กองทุนฯ และสื่อมวลชนสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
กลยุทธ์ ๓.๖ เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
 หน่ วยงานภายในของกองทุ นฯ สามารถน าข้ อเสนอแนะจากการติ ดตามประเมิ นผลไปใช้ ในการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาปี และแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ
กิจกรรม
๓.๖.๑ การจัดทารายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร
๓.๖.๒ โครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคน
ต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

-๙บทที่ ๒
๑. โครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนฯ
การบริหารจัดการกองทุนฯ ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญั ติการทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ.๒๕๕๑ ให้ มี ค ณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ การส่ ง คนต่ า งด้ า ว กลั บ ออกไปนอกราชอาณาจั ก ร
ประกอบด้ว ย ปลัด กระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการ อธิบดีกรมการจัดหางาน รองประธาน
กรรมการ ผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนสานักงาน
อัยการสูงสุด ผู้แทนสานักงบประมาณ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แ ทนกรมบัญ ชีก ลาง ผู้แ ทนกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผูท้ รงคุณวุฒิอกี ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
คณะรั ฐ มนตรี จากผู้ ซึ่ งมี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นแรงงาน การเงิ น การอุ ต สาหกรรม และกฎหมาย
เป็ นกรรมการ ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก บริ ห ารแรงงานต่ างด้ า ว
เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร
คณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลั บออกไปนอกราชอาณาจั กรอาจแต่งตั้ง ข้าราชการ
กรมการจัดหางาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๒ คน

- ๑๐ ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการ

อธิบดีกรมการจัดหางาน
รองประธานกรรมการ

ผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือง

กรรมการ

ผูแ้ ทนกระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ

ผูแ้ ทนสานักงานอัยการสูงสุด
กรรมการ

ผูแ้ ทนสานักงบประมาณ
กรรมการ

ผูแ้ ทนกรมการปกครอง
กรรมการ

ผูแ้ ทนกรมบัญชีกลาง
กรรมการ

ผูแ้ ทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรรมการ

ผูท้ รงคุณวุฒิ ไม่เกิน ๗ คน
กรรมการ

ผอ. สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
กรรมการและเลขานุการ

ผอ. สานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ผูช้ ่วยเลขานุการ

- ๑๑ ๒. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
๒.๑ ก าหนดแนวทาง หลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และลาดับ ความส าคัญ ของการใช้จ่า ย
เงินกองทุนในแต่ละปีตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
๒.๒ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณค่ า ใช้ จ่ า ยอั น จ าเป็ น ในการส่ ง ลู ก จ้ า งคนต่ า งด้ า ว
หรือผูถ้ ูกสั่งเนรเทศแต่ละสัญชาติกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
๒.๓ พิ จ ารณาจั ด สรรเงิ น ของกองทุ น เพื่ อ ใช้ จ่ า ยตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ของกองทุ น
และตามแนวทางและลาดับความสาคัญตาม ๒.๑
๒.๔ พิ จ ารณาจั ด สรรเงิ น กองทุ น ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ส าหรั บ ทดรองใช้ จ่ า ย
ในการส่งลูกจ้างคนต่างด้าว หรือผู้ถูกสั่งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
๒.๕ ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์
และการตรวจสอบภายในของกองทุน
๒.๖ ออกระเบี ย บเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจ่ า ยเงิ น ของกองทุ น ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อใช้ ในการส่ งลู กจ้ างคนต่ างด้ าว หรื อผู้ ถู กสั่ งเนรเทศกลั บ ออกไปนอกราชอาณาจั ก ร
และการเบิกจ่ายเงินทดรองตาม ๒.๔
ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการ
กองทุนเพื่อการส่ง คนต่างด้าวกลับ ออกไปนอกราชอาณาจัก ร ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุก รรมการ
พิจ ารณากลั ่น กรองการจั ดสรรเงิ นกองทุน เพื่อ การส่ง คนต่ างด้ าวกลับ ออกไปนอกราชอาณาจัก ร
ประกอบด้วย
(๑) รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
ประธานอนุกรรมการ
ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่รับผิดชอบของสานักงานกองทุนเพื่อการส่ง
คนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
(๒) ผูอ้ านวยการสานักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ
(๓) ผูอ้ านวยการสานักบริหารแรงงานต่างด้าว
อนุกรรมการ
กรมการจัดหางาน
(๔) ผูแ้ ทนสานักงบประมาณ
อนุกรรมการ
(๕) ผูแ้ ทนสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
อนุกรรมการ
(๖) ผูแ้ ทนกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ
(๗) ผูอ้ านวยการสานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว อนุกรรมการ
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร
และเลขานุการ
กรมการจัดหางาน

- ๑๒ (๘) หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
สานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร
กรมการจัดหางาน

อนุกรรมการ
และผูช้ ่วยเลขานุการ

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
ประธานอนุกรรมการ

ผอ. สานักกฎหมาย
กรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ

ผอ. สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
อนุกรรมการ

ผูแ้ ทนสานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
อนุกรรมการ

ผูแ้ ทนสานักงบประมาณ
อนุกรรมการ

ผูแ้ ทนกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ

ผอ. สานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
อนุกรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร
อนุกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

- ๑๓ –
ให้คณะอนุกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กลั ่น กรองการจัด สรรเงิน กองทุน เพื ่อ การส่ง คนต่า งด้า วกลับ ออกไป
นอกราชอาณาจั กรของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องที่ ประสงค์ ขอรั บการจั ดสรรชั้ นต้ นก่ อน ให้ สอดคล้ อง
กับแผนงานการบริหารจัดการตามที่กฎหมายกาหนด
๒. ประสานงานกั บ คณะบุค คลและหน่ว ยงานต่ างๆ ที่ ป ระสงค์ข อรั บ การจัด สรร
เงิ นกองทุ นเพื่ อการส่ งคนต่ างด้ าวกลั บ ออกไปนอกราชอาณาจั กร เพื่ อจั ดส่ งเอกสารและอาจเชิ ญ
ผูแ้ ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลตามความจาเป็นและเหมาะสม
๓. รายงานผลการด าเนิ นงานต่ อคณะกรรมการกองทุ นเพื่ อการส่ งคนต่ างด้ าวกลั บ
ออกไปนอกราชอาณาจักร
๔. ปฏิ บัติ หน้ าที่ อื่นตามที่ คณะกรรมการกองทุนเพื่ อการส่งคนต่างด้ าวกลั บออกไป
นอกราชอาณาจักรมอบหมาย
ด้วยคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้มีมติใน
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เห็นชอบให้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจัก รของหน่ว ยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรเพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทางานของคนต่างด้าว ดังนั้นเพื่อให้การ
ติดตามและการประเมินผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการ
กองทุนเพื่อการส่ง คนต่างด้าวกลับ ออกไปนอกราชอาณาจัก ร ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุก รรมการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร ประกอบด้วย
(๑) รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
ที่ได้รับมอบหมายให้กากับดูแลงานในหน้าที่
รับผิดชอบของสานักกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร
(๒) หัวหน้าผูต้ รวจราชการกรม
กรมการจัดหางาน
(๓) ผูแ้ ทนสานักงบประมาณ
(๔) ผูแ้ ทนสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(๕) ผูแ้ ทนกรมบัญชีกลาง

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

- ๑๔ –
(๖) ผูอ้ านวยการสานักบริหารแรงงานต่างด้าว
กรมการจัดหางาน
(๗) ผูอ้ านวยการสานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่าง
ด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
กรมการจัดหางาน
(๘) หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อ
การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
กรมการจัดหางาน

อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
ประธานอนุกรรมการ

หัวหน้าผูต้ รวจราชการกรม
อนุกรรมการ
ผูแ้ ทนสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
อนุกรรมการ

ผูแ้ ทนสานักงบประมาณ
อนุกรรมการ
ผูอ้ านวยการสานักบริหารแรงงานต่างด้าว
อนุกรรมการ

ผูแ้ ทนกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ

ผูอ้ านวยการสานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
อนุกรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
๓. ให้คณะอนุกรรมการมีอานาจหน้อนุ
าทีก่ดรรมการและผู
ังนี้
ช้ ่วยเลขานุการ

- ๑๕ –
ให้คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อ
การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร มีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑. ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลั บ
ออกไปนอกราชอาณาจักร
๒. ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ และรายงานการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการ
ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานและผลการใช้ จ่ า ยเงิ น กองทุ น เพื่ อ การส่ ง คนต่ า งด้ า วกลั บ ออ กไปนอก
ราชอาณาจักร เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
๓. ดาเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรมอบหมาย
๓. รายชื่ อ คณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ การส่ ง คนต่ า งด้ า วกลั บ ออกไปนอกราชอาณาจั ก ร
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ประกอบด้วย
๑.

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์
ปลัดกระทรวงแรงงาน

ประธานกรรมการ

๒.

นายประวิทย์ เคียงผล
อธิบดีกรมการจัดหางาน

รองประธานกรรมการ

๓.

นายพชร อนันตศิลป์
ผูแ้ ทนกรมบัญชีกลาง

กรรมการ

๔.

นายโกวิทย์ มีกรุณา
ผูแ้ ทนสานักงบประมาณ

กรรมการ

๕.

นางดวงพร พ่วงมหา
ผูแ้ ทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรรมการ

๖.

นายธีรธ์ วัช ตระกูลพิชยะชัย
ผูแ้ ทนสานักงานอัยการสูงสุด

กรรมการ

๗.

พ.ต.อ.ณพัฒน์ศักย์ ธรรมรักษ์
ผูแ้ ทนผูบ้ ัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือง

กรรมการ

- ๑๖ –
๘.

นายประทักษ์ สิกขะมณฑล
ผูแ้ ทนกระทรวงการต่างประเทศ

กรรมการ

๙.

นายวิโรจน์ ศรีสวัสดิ์
ผูแ้ ทนกรมการปกครอง

กรรมการ

๑๐. นายวัชระ แววดา
ผูท้ รงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๑. นางรัตนา ร่มไทรทอง
ผูท้ รงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๒. นายธีรัชฌานนท์ เจียมวิจติ ร
ผูท้ รงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๓. นายอภิชาติ ถนอมทรัพย์
ผูท้ รงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๔. พลโท มงคล จิวะสันติการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๕. นายไกรจักร แก้วนิล
ผูท้ รงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๖. นายวนิชย์ ปักกิ่งเมือง
ผูท้ รงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๗. นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์
ผูอ้ านวยการสานักบริหารแรงงานต่างด้าว

กรรมการและเลขานุการ

๑๘. นายสมชาย อัครธรรมกุล
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูอ้ านวยการสานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร

- ๑๗ –
๔. รายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้ าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ประกอบด้วย
๑.

นางสินี จงจิตต์
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

ประธานอนุกรรมการ

๒.

นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์
ผูอ้ านวยการสานักบริหารแรงงานต่างด้าว

อนุกรรมการ

๓. นายโกวิทย์ มีกรุณา
ผูแ้ ทนสานักงบประมาณ

อนุกรรมการ

๔.

นายรพี โล่ชัยยะกูล
ผูแ้ ทนสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

อนุกรรมการ

๕.

นางนิโลบล แวววับศรี
ผูอ้ านวยการสานักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง

อนุกรรมการ

๖.

นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
ผูแ้ ทนกรมบัญชีกลาง

อนุกรรมการ

๗. นายสมชาย อัครธรรมกุล
ผูอ้ านวยการสานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร

อนุกรรมการและเลขานุการ

๘. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์
อนุกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อการ
ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
๕. รายชื่อคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุน
เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ประกอบด้วย
๑. นางสินี จงจิตต์
ประธานอนุกรรมการ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
๒.

นางสาวสุภาวดี ตันเจริญผล
หัวหน้าผูต้ รวจราชการกรม

๓. นางสาวรัชนีพร ชัยพิพัฒน์
ผูแ้ ทนสานักงบประมาณ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

- ๑๘ –
๔.

นายธนิน เกตุทอง
ผูแ้ ทนสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

อนุกรรมการ

๕.

นางศศกร ลออศรีสกุลไชย
ผูแ้ ทนกรมบัญชีกลาง

อนุกรรมการ

๖.

นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์
ผูอ้ านวยการสานักบริหารแรงงานต่างด้าว

อนุกรรมการ

๗. นายสมชาย อัครธรรมกุล
ผูอ้ านวยการสานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร

อนุกรรมการและเลขานุการ

๘. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์
อนุกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อการ
ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

- ๑๙ –

บทที่ ๓
ผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๑. ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ตามพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการกองทุน
มีอานาจหน้าที่พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามแนวทางและลาดับ
ความสาคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนในแต่ละปีตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
เกี่ ย วกั บ การท างานของคนต่ า งด้ า ว คณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ การส่ ง คนต่ า งด้ า วกลั บ ออกไปนอก
ราชอาณาจั ก ร จั ด สรรเงิ น งบประมาณให้ กั บ หน่ ว ยงาน จ านวน ๑๑ หน่ ว ยงาน คื อ กรมการจั ด หางาน
กองทั พ บก กรมการปกครอง ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ กรุ ง เทพมหานคร ส านั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง
กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย กองทั พ เรื อ กรมประชาสั ม พั น ธ์ กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน และ
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทางานของ
คนต่างด้าว เป็นจานวนเงินทั้งหมด ๙๔๓,๖๕๑,๕๒๓ บาท (เก้าร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
ยี่สิบสามบาทถ้วน) มีการโอนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวน ๘๔๔,๖๕๗,๓๐๘ บาท (แปดร้อยสี่สิบสี่ล้าน
หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดบาทถ้วน) มีการใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร ไปทั้งหมด ๗๖๗,๑๑๐,๗๐๖.๐๕ บาท (เจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยหก
บาทห้าสตางค์) คงเหลือเป็นเงิน จานวน ๗๗,๕๔๖,๖๐๑.๙๕ บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันหก
ร้อยหนึ่งบาทเก้าสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๒ ของการใช้จ่ายเงิน ซึ่งจะเห็นได้ว่าหน่วยงานที่มีการใช้
จ่ายเงินได้สูงสุดเมื่อเทียบกับเงิน ที่ได้รับ โอน ๓ อันดับแรก ได้แก่ กองทัพบก สานักงานตารวจแห่งชาติ และ
กองบัญ ชาการกองทัพ ไทย ตามล าดั บ มีก ารใช้ จ่ายร้อยละ ๑๐๐
รายละเอียดตามตารางที่ ๑

, ๙๙.๘๘ และ ๙๙.๘๕ ตามลาดั บ

- ๒๐ -

รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ตารางที่ ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ลาดับ

หน่วยงาน

ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย
คงเหลือ
การใช้
จ่ายเงิน
๕๖๐,๖๓๒,๑๔๑.๘๖ ๗๕,๖๗๔,๘๔๖.๑๔ ๘๘.๑๑

จานวนเงิน
ที่ได้รับการจัดสรร

จานวนเงิน
ที่ได้รับโอน

๗๑๐,๘๖๔,๑๕๙.๐๐

๖๓๖,๓๐๖,๙๘๘.๐๐

๑,๘๙๒,๖๐๐.๐๐

๑,๘๙๒,๖๐๐.๐๐

๑,๘๘๙,๗๘๓.๓๘

๒,๘๑๖.๖๒

๑

กรมการจัดหางาน

๒

กองบัญชาการกองทัพไทย

๓

กองทัพบก

๒๒,๔๔๕,๘๘๐.๐๐

๑๙,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๙,๖๙๙,๘๔๘.๔๐

๑๕๑.๖๐

๔

กองทัพเรือ

๑๔,๐๓๗,๐๐๐.๐๐

๑๔,๐๓๗,๐๐๐.๐๐

๑๓,๙๖๖,๑๓๐.๗๐

๗๐,๘๖๙.๓๐

๙๙.๕๐

๕

สานักงานตารวจแห่งชาติ

๑๐๑,๐๖๓,๕๐๐.๐๐

๘๙,๖๖๓,๕๐๐.๐๐

๘๙,๕๕๒,๖๓๙.๔๘

๑๑๐,๘๖๐.๕๒

๙๙.๘๘

๖

สานักงานตรวจคนเข้าเมือง

๔๖,๔๗๕,๖๐๐.๐๐

๔๐,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๐,๐๔๑,๒๑๖.๐๗

๑๕๘,๗๘๓.๙๓

๙๙.๖๑

๗

กรมการปกครอง

๒๖,๓๐๓,๕๖๔.๐๐

๒๓,๑๗๐,๒๔๐.๐๐

๒๓,๐๐๔,๐๑๖.๐๐

๑๖๖,๒๒๔.๐๐

๙๙.๒๘

๘

กรมประชาสัมพันธ์

๓,๙๔๐,๕๐๐.๐๐

๓,๙๔๐,๕๐๐.๐๐

๓,๙๐๙,๗๐๙.๕๙

๓๐,๗๙๐.๔๑

๙๙.๒๒

๙

กรุงเทพมหานคร

๓,๐๑๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๑๐,๐๐๐.๐๐

๒,๕๕๕,๗๖๘.๙๒

๔๕๔,๒๓๑.๐๘

๘๔.๙๑

๑๐

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
กองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร

๑๑,๕๘๒,๒๔๐.๐๐

๑๐,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

๙,๘๓๘,๙๙๓.๖๕

๘๖๑,๐๐๖.๓๕

๙๑.๙๕

๒,๐๓๖,๔๘๐.๐๐

๒,๐๓๖,๔๘๐.๐๐

๒,๐๒๐,๔๕๘.๐๐

๑๖,๐๒๒.๐๐

๙๙.๒๑

๙๔๓,๖๕๑,๕๒๓.๐๐ ๘๔๔,๖๕๗,๓๐๘.๐๐ ๗๖๗,๑๑๐,๗๐๖.๐๕ ๗๗,๕๔๖,๖๐๑.๙๕

๙๐.๘๒

๑๑

รวมทั้งหมด

แหล่งที่มา : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ สานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวฯ
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

๙๙.๘๕
๑๐๐

- ๒๑ -

แผนภมิท่ี ๑

แผนภมิแสดงเงินกองทุน ที่ได้รับโอนเปนค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ
ของหน่วยงานต่าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๕๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐
งบบุคลากร

หน่วยงาน

๒ ๐๒๐ ๔๕๘.๐๐

๙ ๘๓๘ ๙๙๓.๖๕

๒ ๕๕๕ ๗๖๘.๙๒

๓ ๙๐๙ ๗๐๙.๕๙

๘๔ ๐๙๐.๐๐
๒๒ ๙๑๙ ๙๒๖.๐๐

๔๐ ๐๔๑ ๒๑๖.๐๗

๘๙ ๕๕๒ ๖๓๙.๔๘

๑๓ ๙๖๖ ๑๓๐.๗๐

๑๙ ๖๙๙ ๘๔๘.๔๐

๑๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐

๑ ๘๘๙ ๗๘๓.๓๘

๒๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐

งบลงทุน

๑ ๗๗๗ ๙๔๑

๓๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐

งบดาเนินงาน

๑๓๕ ๕๐๘ ๒๕๓.๔๒
๔๒๓ ๓๔๕ ๙๔๗.๔๔

งบประมาณ บาท

๔๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐

- ๒๒ -

แผนภมิท่ี ๒
แผนภมิงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับโอนเปนค่าใช้จ่ายในแต่ละด้าน
ด้านการกาหนดมาตร าน
การจ้างแรงงานต่างด้าว
๑๐ ๗๐๐ ๐๐๐

ด้านการประชาสัมพันธ์การ
จัดระบบแรงงานต่างด้าว
๑๖๖ ๘๔๐ ๕๐๐ ด้านการผลักดันและส่งกลับ
แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้า
เมือง
๔๐ ๒๐๐ ๐๐๐

ด้านการจัดระบบแรงงาน
ต่างด้าว ๔๔๐ ๐๗๔ ๔๗๘

ด้านการจัดทา านข้อมล
ส่วนบุคคล
๒๖ ๑๘๐ ๒๔๐

ด้านการตรวจสอบ
ปราบปราม จับกุม
ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่
ด้านการสกัดกั้นแรงงานต่าง
ลักลอบเข้ามาทางาน
ด้าวที่ลักลอบเข้ามาทางาน
๑๒๒ ๙๙๖ ๐๑๐
๓๗ ๖๖๖ ๐๘๐

ด้านการกาหนดมาตร านการจ้างแรงงานต่างด้าว ๑๐ ๗๐๐ ๐๐๐ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว ๑๖๖ ๘๔๐ ๕๐๐ กรมประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน

ด้านการผลักดันและส่งกลับแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง ๔๐ ๒๐๐ ๐๐๐ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ด้านการตรวจสอบปราบปราม จับกุม ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าวทีล่ ักลอบเข้ามาทางาน ๑๒๒ ๙๙๖ ๐๑๐
สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมการจัดหางาน
ด้านการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวทีล่ ักลอบเข้ามาทางาน ๓๗ ๖๖๖ ๐๘๐ กองทัพบก กองทัพเรือ กองบัญชาการ
กองทัพไทย กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
ด้านการจัดทา านข้อมลส่วนบุคคล ๒๖ ๑๘๐ ๒๔๐ กรมการปกครอง กรุงเทพมหานคร
ด้านการจัดระบบแรงงานต่างด้าว ๔๔๐ ๐๗๔ ๔๗๘ กรมการจัดหางาน

งบประมาณ บาท
๒๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐.๐๐

๑๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐.๐๐

๓๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐.๐๐

๐.๐๐

หน่วยงาน

๒ ๐๓๖ ๔๘๐.๐๐
๒ ๐๒๐ ๔๕๘.๐๐

๑๐ ๗๐๐ ๐๐๐.๐๐
๙ ๘๓๘ ๙๙๓.๖๕

๓ ๐๑๐ ๐๐๐.๐๐
๒ ๕๕๕ ๗๖๘.๙๒

๓ ๙๔๐ ๕๐๐.๐๐
๓ ๙๐๙ ๗๐๙.๕๙

๒๓ ๑๗๐ ๒๔๐.๐๐
๒๓ ๐๐๔ ๐๑๖.๐๐

๔๐ ๒๐๐ ๐๐๐.๐๐
๔๐ ๐๔๑ ๒๑๖.๐๗

๘๙ ๖๖๓ ๕๐๐.๐๐
๘๙ ๕๕๒ ๖๓๙.๔๘

๑๔ ๐๓๗ ๐๐๐.๐๐
๑๓ ๙๖๖ ๑๓๐.๗๐

๔๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐.๐๐

๑๙ ๗๐๐ ๐๐๐.๐๐
๑๙ ๖๙๙ ๘๔๘.๔๐

๕๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐.๐๐

๑ ๘๙๒ ๖๐๐.๐๐
๑ ๘๘๙ ๗๘๓.๓๘

๖๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐.๐๐

๖๓๖ ๓๐๖ ๙๘๘.๐๐
๕๖๐ ๖๓๒ ๑๔๑.๘๖

- ๒๓ -

แผนภมิท่ี ๓

แผนภมิเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับโอนกับงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงของแต่ละหน่วยงาน

๗๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐.๐๐

งบประมาณที่ได้รับโอน

งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง

- ๒๔ -

แผนภมิท่ี ๔

งบลงทุน
๑ ๗๗๗ ๙๔๑.๐๐
คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๒

งบบุคลากร
๑๓๕ ๕๐๘ ๒๕๓.๔๒
คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๗

งบดาเนินงาน
๔๒๓ ๓๔๕ ๙๔๗.๔๔
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๑

งบดาเนินงาน จานวน ๔๒๓ ๓๔๕ ๙๔๗.๔๔ บาท คิดเปนร้อยละ ๗๕.๕๑
งบบุคลากร จานวน ๑๓๕ ๕๐๘ ๒๕๓.๔๒ บาท คิดเปนร้อยละ ๒๔.๑๗
งบลงทุน จานวน ๑ ๗๗๗ ๙๔๑.๐๐ บาท คิดเปนร้อยละ ๐.๓๒

- ๒๕ –
๒. ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรจะนาไป
เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในเรื่องดังต่อไปนี้
๒.๑ จัดทาฐานข้อมูลส่วนบุคคลของแรงงานต่างด้าว เช่น ทะเบียนประวัติ บัตรประจาตัวของคนต่างด้าว
สั ญ ชาติ พ ม่ า ลาว และกั ม พู ช า เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด ท าข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทะเบี ย นประวั ติ ใ ห้ กั บแรงงานต่ า งด้ า ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง และกรุงเทพมหานคร
๒.๒ การสกัด กั้ นแรงงานต่างด้าวที่ลัก ลอบเข้ามาท างาน การปฏิบัติงานในระดับพื้ นที่ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ และดาเนินการเกี่ยวกับการวางแผนกาหนดนโยบายในเรื่องการสกัดกั้น
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ได้ แ ก่ กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทยและกองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร
๒.๓ การตรวจสอบปราบปราม จับกุม ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทางาน หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ได้แก่ สานักงานตารวจแห่งชาติ และกรมการจัดหางาน
๒.๔ การผลัก ดันและส่งกลับ แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมือง หน่วยงานที่รับ ผิดชอบ สานัก งาน
ตรวจคนเข้าเมือง
๒.๕ การกาหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานต่างด้าว เช่น การคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมสิทธิแรงงาน
ต่างด้าว หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๒.๖ การประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้ นายจ้าง แรงงานต่างด้าว สถานประกอบการ
ประชาชนทั่ว ไปได้รับ ทราบข้อมู ล การใช้แรงงานต่างด้าว นโยบายการดาเนินงานของรัฐ บาลเกี่ย วกั บ การ
จัดระบบแรงงานต่างด้าว หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน
๒.๗ การจัด ระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว เช่น ก าหนดนโยบายแรงงานต่างด้าว การดาเนินการ
จัดระบบแรงงานต่างด้าว การออกใบอนุญาตทางาน การต่ออายุใบอนุญาตทางาน การปรับเปลี่ยนสถานะ
การท างานของแรงงานต่างด้าว (การพิสู จน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว) การนาเข้าแรงงานต่างด้าวอย่า งถู ก
กฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการจัดหางาน

- ๒๖ –
คณะกรรมการกองทุนฯ ได้จัดสรรเงินกองทุนฯ ให้กับหน่วยงานนาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการทากิจกรรม
ต่างๆ ในปี ๒๕๕๕ จะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่ได้จัดสรรเงินให้มากที่สุด ๓ อันดับแรก คือ ด้านการจัดระบบการจ้าง
แรงงานต่างด้าว ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการตรวจสอบปราบปราม จับกุม ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่
ลักลอบเข้ามาทางาน เป็นจานวนเงิน ๔๔๐,๐๗๔,๔๗๘ , ๑๖๖,๘๔๐,๕๐๐ และ ๑๒๒,๙๙๖,๐๑๐ ตามลาดับ
รายละเอียดตามแผนภูมทิ ี่ ๒
ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การทางานของคนต่างด้าว จานวน ๑๑ หน่วยงานมีดังนี้
๑. กรมการจัดหางาน
๑.๑ โครงการบริ ห ารจั ด การแรงงานต่ า งด้ า ว มี ผ ลการด าเนิ น งานในทุ ก กิ จ กรรมสู ง กว่ า
เป้าหมายทีต่ ั้งไว้
๑.๒ โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว มีผลการดาเนินงานในทุกกิจกรรมสูงกว่า
เป้าหมายทีต่ ั้งไว้
๑.๓ โครงการจัด ตั้งศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญ ชาติแรงงานพม่า

มีผลการดาเนินงาน

การพิสูจน์สัญชาติได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
๑.๔ โครงการประชุมเจรจาความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานกับประเทศคู่ภาคี ( พม่า ลาว
และกัมพูชา) มีการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
๑.๕ โครงการประชาสัมพันธ์ มีผลการดาเนินงานทุกกิจกรรมสูงกว่าเป้าหมายทีต่ ั้งไว้
๑.๖ นายจ้าง/สถานประกอบการ/ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทางานของ
คนต่างด้าว มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
๑.๗ โครงการจัด ตั้ งศู นย์ พิสู จน์ สัญ ชาติ กั ม พูช า มีแ รงงานกั ม พูช าผ่ านการพิสู จน์ สัญ ชาติ
จานวน ๔๔,๕๒๓ คน
๑.๘ โครงการจัด ตั้ งศูน ย์เ ฉพาะกิจ การปราบปรามจับ กุ ม และดาเนิน คดีแ รงงานต่างด้า ว
ลักลอบทางานและกระบวนการค้ามนุษย์ มีการตรวจสอบ จับกุม ดาเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการต่ากว่า
เป้าหมายที่ตงั้ ไว้
๒. กองบัญชาการกองทัพไทย โครงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทางาน การลักลอบเข้า
มาของแรงงานต่างด้าวมีจานวนลดลงร้อยละ ๘๓.๕๐ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๔

- ๒๗ –
๓. กองทัพบก มีผลการดาเนินงานทุกกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
๔. กองทัพเรือ มีผลการดาเนินงานทุกกิจกรรมสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
๕. สานักงานตารวจแห่งชาติ ผลการดาเนินงานในการจับกุมและดาเนินคดีแรงงานต่างด้าวสูงกว่า
เป้ า หมายที่ ตั้ งไว้ ส่ ว นการจับ กุ ม และด าเนิ น คดี นายจ้ า ง ผู้ น าพา ผู้ ใ ห้ที่ พั ก พิง มี ผ ลการด าเนิ น งานต่ ากว่ า
เป้าหมาย ส่วนกิจกรรมการฝึกอบรมและจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ไม่มผี ลการดาเนินงาน
๖. สานักงานตรวจคนเข้าเมือง มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
๗. กรมการปกครอง มีผลการดาเนินงานในทุกกิจกรรมต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
๘. กรมประชาสัมพันธ์ มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมายและเป็นไปตามเป้าหมาย
๙. กรุงเทพมหานคร มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ทุกกิจกรรม
๑๐. กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน มีผลการดาเนินงานในกิจกรรมต่างๆ สูงกว่าเป้าหมาย ยกเว้น
บางกิจกรรมมีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และบางกิจกรรมไม่มีผลการดาเนินงาน เป็นเพราะว่า
มีการโอนเงินให้ล่าช้าจึงไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่ตั้งไว้
๑๑. กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
ยกเว้นกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการฯ เป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้

- ๒๘ -

ผลการดาเนินงานของหน่วยงานทีไ่ ด้รับการจัดสรรเงินกองทุน
เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจาปี ๒๕๕๕
ตารางที่ ๒
ลาดับที่

๑

หน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ

กรมการจัดหางาน ๑. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
๑.๑ การพิจารณาออกใบอนุญาตทางาน
๑.๒ การจัดทาทะเบียนการทางานของ
แรงงานต่างด้าว
๒. โครงการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม
และดาเนินคดีแรงงานต่างด้าวฯ
๒.๑ ตรวจสอบการทางาน
๒.๑.๑ นายจ้าง/สถานประกอบการ
๒.๑.๒ แรงงานต่างด้าว
๒.๒ การดาเนินคดี
๒.๒.๑ นายจ้าง/สถานประกอบการ
๒.๒.๒ แรงงานต่างด้าว
๓. โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า

๔. โครงการประชุมเจรจาความร่วมมือด้านการจ้าง

เป้าหมาย

หน่วยนับ ผลการดาเนินงาน

๗๔๔,๓๗๒
๗๔๔,๒๗๒

คน
ครั้ง

๑,๑๓๕,๖๕๐
๑,๓๑๐,๓๒๐

๑๘,๑๑๐
๑๔๔,๖๔๓

แห่ง
คน

๓๐,๓๐๘
๒๒๒,๖๓๔

๓๐๐
๕,๐๐๐
๓๑๒,๖๒๐
๑๕

ราย
คน
คน
ครั้ง

๓๒๒
๕,๑๑๖
๕๘๐,๔๓๕
๗

๑๘
๙๘
๑๓๔
๓๙๒
๑๑,๖๕๖
๓,๘๕๗
๑๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐๐

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ด้าม
เล่ม
เล่ม
ป้าย
แผ่น
ป้าย

๒๑๙
๓๖๗
๓,๔๒๕
๕,๒๕๗
๒๒,๘๕๖
๓,๘๕๗
๑๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๐๐

แรงงานกับประเทศคูภ่ าคี ( พม่า ลาว และกัมพูชา)
๕. การประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว

๕.๑ คัตเอ้าท์
๕.๒ รถแห่
๕.๓ เคเบิ้ลทีวี
๕.๔ สื่อทางหนังสือพิมพ์รายวัน
๕.๕ สปอตทางสถานีวทิ ยุ
๕.๖ สปอตทางสถานีโทรทัศน์
๕.๗ พัด
๕.๘ ปฏิทินตั้งโต๊ะ
๕.๙ จัดพิมพ์คู่มอื แนวปฏิบตั สิ าหรับนายจ้าง
๕.๑๐ แบนเนอร์
๕.๑๑ DVD
๕.๑๒ ป้ายข้างรถโดยสาร ขสมก.

- ๒๙ -

ลาดับที่

หน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ
๖. นายจ้าง/สถานประกอบการ/ประชาชนทั่วไป

เป้าหมาย

หน่วยนับ ผลการดาเนินงาน

๑๐๖,๐๓๐

ราย

๘๓๘,๙๗๒

-

คน

๔๔,๕๒๓

๑,๒๕๐
๑๕,๐๐๐
๗๕๐
๕,๐๐๐

แห่ง
คน
ราย
คน

๔๓๔
๓๓,๓๖๕
๑๖๓
๔,๘๐๘

๑
๓
๔
๑
๒๔
๓๗

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

-

ได้รบั รูข้ ้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทางานของคนต่างด้าว

๗. โครงการจัดตั้งศูนย์พสิ จู น์สญ
ั ชาติกัมพูชา
๘. โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการปราบปราม

๒

๓

กองทัพไทย

กองทัพบก

จับกุม และดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว
ลักลอบทางานและกระบวนการค้ามนุษย์
๘.๑ ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ
๘.๒ ตรวจสอบการทางานแรงงานต่างด้าว
๘.๓ จับกุม ดาเนินคดีนายจ้าง
๘.๔ จับกุม ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว
โครงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบ
เข้ามาทางาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๑. การจัดทาแผนปฏิบัติการสกัดกั้นฯ
๒. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการสกัดกั้นฯ
๓. การตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติงานฯ
๔. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
๕. การเข้าร่วมประชุม หรือสัมมนาฯ
๖. การอานวยการบริหารและประสานงาน
๗. แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาฯ ลดลง
โครงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบ
เข้ามาทางานทางบก ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๑. ตรวจพบและสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองฯ
โดยการผลักดันออกนอกประเทศ

๑
๘
๑
๑๗
๒๕
ลดลงร้อยละ ๘๓.๕

ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี

๓๐,๐๐๐

คน

๕๖,๙๒๙

๒. ควบคุมผู้ลักลอบหนีเข้าเมืองฯ นาส่งเจ้าหน้าที่

๓๐,๐๐๐

คน

๔๙,๙๗๘

ตารวจและหน่วยตรวจคนเข้าเมือง
๓. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
- แผ่นพับ
๔. ประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนทราบ
ผลดี ผลเสีย เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย

๔๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

แผ่น
คน

๔๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

- ๓๐ -

ลาดับที่

หน่วยงาน

๔

กองทัพเรือ

กิจกรรม/โครงการ

โครงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบ
เข้ามาทางานทางทะเล ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๑. จานวนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมายที่ถกู สกัดกั้น
๒. การลาดตระเวน การจัดตัง้ จุดตรวจ/จุดสกัด
๕ สานักงานตารวจแห่งชาติ โครงการสกัดกัน้ สืบสวน ปราบปราม จับกุม
และผลักดันคนต่างด้าวลักลอบทางาน

เป้าหมาย

หน่วยนับ ผลการดาเนินงาน

๒,๐๐๐

คน

๙,๒๓๘

๒,๐๐๐

ครั้ง

๔,๐๖๔

๓๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕
๕๐๐
๑
๕๐

คน
คน
คน
คน
รุ่น
คน
ครั้ง
คน

๕๒๕,๗๕๑
๕๙๖
๑,๔๗๘
๖๙๘
-

๓๐
๑
-

ครั้ง
ชิ้น
คน

-

๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๔๘๐

คน
คน
คน

๒๕๐,๐๑๖
๔๒๒,๔๙๗
๕๒๐

โดยผิดกฎหมายกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๑. จับกุมดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว
๒. จับกุมดาเนินคดีนายจ้างทีร่ ับแรงงานต่างด้าว
๓. จับกุมดาเนินคดีผู้นาพาแรงงานต่างด้าว
๔. จับกุมดาเนินคดีผู้ให้ทพี่ ักพิงแรงงานต่างด้าว
๕. ฝึกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการฯ
๖. ฝึกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทาหน้าทีฝ่ ่ายอานวยการของคณะอนุกรรมการฯ
๗. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
- หนังสือพิมพ์
- แบนเนอร์
๘. นายจ้าง/สถานประกอบการ/ประชาชน
ทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปราบฯ
๖ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง โครงการสกัดกัน้ สืบสวน ปราบปราม จับกุม
และผลักดันคนต่างด้าวลักลอบทางาน
โดยผิดกฎหมายกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๑. ปราบปราม จับกุม แรงงานต่างด้าว ฯ
- ปราบปรามฯ
- ผลักดันฯ
๒. จับกุมผู้ประกอบการ ผู้นาพา และผู้ให้ที่พักพิง

แก่แรงงานต่างด้าว

- ๓๑ -

ลาดับที่

หน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ

หน่วยนับ ผลการดาเนินงาน

๓. ตรวจลงตราและประทับตราให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า
ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว
- ศูนย์อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
- ศูนย์อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
- ศูนย์จังหวัดตาก

๓๕๐,๐๐๐

คน

๓๓๔,๑๘๕

-

๔. ประชุมคณะอนุกรรมการผลักดันและส่งกลับฯ

๖
๔
๑
๑๑๐
๔
๓

คน
คน
คน
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
คน
ครั้ง
คน

๓๗,๗๔๓
๒๒๔,๘๐๙
๗๑,๖๓๓
๒
๑
๑๑๐
-

๑,๕๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐

ราย
ใบ

๒๒๑,๙๖๕
๓๔,๙๘๗

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๕๐
๒
๑
๙

ตอน
ตอน
ตอน
ตอน
ครั้ง
ชุด
ครั้ง

๑๐๐
๑๐๐
๑๒๙
๕๐
๒
๑
๙

๕. ประชุมหน่วยงานในสังกัดฯ
๖. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในสังกัด สตม. เกี่ยวกับ
การรายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
๗. ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
๗

เป้าหมาย

กรมการปกครอง โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ
และบัตรอนุญาตทางานของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๑. ปรับปรุงประมวลผลข้อมูลแรงงานต่างด้าว
๒. ผลิตบัตรประจาตัว/บัตรอนุญาตทางาน
๘ กรมประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองสามสัญชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๑. สื่อวิทยุ
๑.๑ ละครวิทยุ
๑.๒ สารคดี
๑.๓ บทความ
๑.๔ เผยแพรข่าว/รายงานพิเศษ/สกู๊ป
๒. เสวนา/สัมมนา
๓. สื่อพื้นบ้าน
๔. การบริหารจัดการ ประสาน ติดตาม
และรายงานผลการดาเนินงาน

- ๓๒ -

ลาดับที่

หน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ
๕. ประชาชนทัว่ ไปรับทราบข้อมูลข่าวสาร และมี
ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
3 สัญชาติ

๙

เป้าหมาย

หน่วยนับ ผลการดาเนินงาน

๒๙,๐๐๐

คน

๒๙,๗๖๔

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

คน
ครั้ง

๑๔๖,๗๙๘
๑๔๖,๗๙๘

๓,๒๐๐
๖๔,๐๐๐
๕

แห่ง
คน
คน

๓,๒๗๐
๘๗,๔๓๒
๕

กรุงเทพมหานคร โครงการให้บริการด้านทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าว
สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๑. จานวนแรงงานต่างด้าวฯ ที่มาใช้บริการ
๒. จัดทาทะเบียนข้อมูลแรงงานต่างด้าวฯ มีความ

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๑๐ กรมสวัสดิการและ โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวและ
คุ้มครองแรงงาน ป้องกันการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๑. ตรวจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานฯ
๑.๑ จานวนสถานประกอบการ
๑.๒ จานวนแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ

๒. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานด้าน
การสื่อสารภาษากับแรงงานต่างด้าว
๒.๑ ศูนย์กรุงเทพมหานคร
- จานวนผู้มาใช้บริการ
- รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ฯ
- จานวนเรื่องที่ให้บริการแล้วเสร็จ
๒.๒ ศูนย์จังหวัดสมุทรสาคร
- จานวนผู้มาใช้บริการ
- รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ฯ
- จานวนเรื่องที่ให้บริการแล้วเสร็จ
๒.๓ ศูนย์จังหวัดตาก และอาเภอแม่สอด
- จานวนผู้มาใช้บริการ
- รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ฯ
- จานวนเรื่องที่ให้บริการแล้วเสร็จ

๑
คน
เรื่อง
เรื่อง
๑
คน
เรื่อง
เรื่อง
๒
คน
เรื่อง
เรื่อง

๑
๒,๑๒๗
๑
๑
๑,๓๔๑
๒๐
๑๕
๒
๑,๖๕๑
๕๕
๕๓

- ๓๓ -

ลาดับที่

หน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ
๒.๔ ศูนย์จังหวัดระนอง
- จานวนผู้มาใช้บริการ
- รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ฯ
- จานวนเรื่องที่ให้บริการแล้วเสร็จ
๓. รณรงค์สง่ เสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
๔. จัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฏหมายแรงงาน
แก่แรงงานต่างด้าว
๕. จัดประชุมชี้แจ้งการปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานให้แก่นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการฯ

๖. อบรมให้ความรู้แนวทางการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ
๗. ติดตามกากับดูแลการตรวจสถานประกอบ
กิจการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวทางาน
๘. จัดจ้างทาคู่มือนายจ้างเผยแพร่
ข้อควรปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าว
๙. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
- แผ่นพับ
- โปสเตอร์สิทธิของลูกจ้าง ๓ ภาษา
- ชุดนิทรรศการเรื่องสิทธิแรงงานต่างด้าว ๓ ภาษา

- นิทรรศการและประชาสัมพันธ์สัญจร
๑๐. นายจ้าง/สถานประกอบการ/ประชาชน
ทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทางาน
ของคนต่างด้าว

เป้าหมาย

หน่วยนับ ผลการดาเนินงาน
๑

๘๕

คน
เรื่อง
เรื่อง
คน

๑
๓๔๑
๖๑

๑๒
๑,๒๐๐
๑
๑๐๐
๑
๑๓๐
๖

รุ่น
คน
รุ่น
คน
รุ่น
คน
ครั้ง

๙
๙๔๘
๑
๑๑๔
๑
๑๖๖
๗

๕,๐๐๐

เล่ม

-

๒๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๙๐
๑๕๐

แผ่น
แผ่น
ชุด
ครั้ง
คน
คน

-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐
๑,๙๗๔
-

- ๓๔ -

ลาดับที่

๑๑

หน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยนับ ผลการดาเนินงาน

กองอานวยการ โครงการอานวยการและประสานงาน
ั หาแรงงานต่างด้าว
รักษาความมั่นคง ด้านความมั่นคงในการแก้ปญ
ภายในราชอาณาจักร หลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา)

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๑. การประชุมประสานแผนฯ
๒. การติดตามประเมินผลการดาเนินงานในพื้นที่ฯ

๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการ
แผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง
๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุป
ผลการดาเนินงานและจัดทากรอบ
แนวทางการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวฯ

๔
๕
๒
๑๒๖
-

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
คน

๒
๔
๒
๒๘๕
-

- ๓๕ –

๓. การติดตามผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการดาเนินงานและการใช้จ่าย
เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร จานวน ๓ ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดเชียงราย และจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ ๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการติดตามการดาเนินงานของสานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการ
จัดหางาน ในโครงการจัดตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ๓๖ –
ครั้ ง ที่ ๒ จั ง หวั ด เชี ย งราย มี ก ารติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของส านั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง
ในโครงการสกัดกั้น สืบสวน ปราบปราม จับกุมและผลักดันคนต่างด้าวลักลอบทางานโดยผิดกฎหมายกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร และในการตรวจลงตราตามโครงการศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า จังหวัดเชียงรายและ
เชียงใหม่

- ๓๗ –
ครั้งที่ ๓ จังหวัดมุกดาหาร มีการติดตามการเตรียมความพร้อมโครงการจัดเก็บ ติดตาม และจ่ายคืน
เงิ นประกั นค่ าใช้ จ่ ายในการส่ งคนต่ างด้ าวกลั บ ออกไปนอกราชอาณาจั กร ณ ด่ า นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และ
อุบลราชธานี

- ๓๘ –
ในปี ๒๕๕๕ มีการติดตามผลการติดตามผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคน
ต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร จานวน ๙ ครั้ง ของหน่วยงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ดังนี้
๑. กรมการจัดหางาน มีการติดตามผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร จานวน ๓ ครั้ง ๖ หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานจัดหางานจังหวัดตาก สานักงาน
จัด หางานจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวัด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด ชุ ม พร
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร และสานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
- สานักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร

- สานักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรขี ันธ์

- ๓๙ –
- สานักงานจัดหางานจังหวัดตาก และสานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

จากการติดตามผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุน ฯ ของหน่วยงานภายในกรมการจัดหางาน
ดังกล่าวข้างต้น ทุกหน่วยงานมีปัญหาการดาเนินงาน เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้า มีการโอนเงินจานวน
หลายครั้ง ทาให้การวางแผนการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และการใช้จ่ายเงินไม่สอดคล้องกับ
ผลการด าเนิน งานที่ตั้งไว้ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานไม่เ ข้าใจระเบีย บที่ชัดเจนตามข้อกาหนดและประกาศของ
คณะกรรมการกองทุนฯ โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
๒. กองทัพเรือ มีการติดตาม ณ กองบัญชาการป้องกัน ชายแดนจันทบุรี และตราด จากการติดตาม
ผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุน ฯ เป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับ แต่มีปัญหาในการ
ดาเนินงานที่มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติเป็นจานวนมาก

- ๔๐ –
๓. กองทัพบก มีการติดตามผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร ในพื้นที่จังหวัดระนองและชุมพร จากการติดตามพบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นทีย่ ังไม่เข้าใจ ขั้นตอนการจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่ชัดเจน

๔. กรมประชาสัมพันธ์ มีการติดตามในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จาการติดตามพบว่า งบประมาณที่
ได้รับไม่เพียงพอเพื่อจะจัดทากิจกรรมทางสื่อวิทยุ และการขาดเนือ้ หาข้อมูลสาหรับการประชาสัมพันธ์

- ๔๑ –
๕. กรมสวั ส ดิก ารและคุ้ม ครองแรงงาน มีก ารติดตามการจัดอบรมให้ความรู้เ กี่ย วกั บ กฎหมาย
แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสงขลา พบว่าแรงงานต่างด้าวและสถานประกอบการให้ความสนใจในเรื่อง
ดังกล่าวเป็นอย่างดี

๖. กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีการติดตามในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ในการจัดอบรมเครือข่ายการป้องกั นและแก้ปัญ หาภัยคุกคามผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จากการ
ติดตามพบว่าโครงการดังกล่าวสามารถสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการสนับสนุนด้านการข่าวภายในพื้นที่
ได้เป็นอย่างดี

- ๔๒ –

บทที่ ๔
ปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานและการใช้จา่ ยเงินกองทุน
เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๕
๑. การวางแผนการใช้จ่ายเงินและการดาเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ เนื่องจากมี
การโอนเงินไปล่าช้า และหลายครั้ง
๒. การโอนเงินให้กับหน่วยงานหลักในส่วนกลางล่าช้า ทาให้การปฏิบัติงานของส่วนภูมิภาคล่าช้าไปด้วย
เพราะได้รับเงินงบประมาณล่าช้า
๓. มีก ารโอนเงินให้จานวนหลายครั้งกว่าจะได้ รับ ตามที่ไ ด้จัดสรร ทาให้เ จ้าหน้าที่ก ารเงินต้อง
ทางานหลายครั้งในรอบปี เนื่องจากรายรับค่าธรรมเนียมที่หักเข้ากองทุนลดลงจาก ๕๐ เป็น ๔๐ จึงทาให้มี
เงินเข้ากองทุนจานวนน้อยลง การจัดเก็บกว่าจะครบตามจานวนที่คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติ จึงล่าช้า
ไปด้วย
๔. หน่วยงานในส่วนภูมิภาค รายงานผลการใช้จ่ายเงินและการดาเนินงานล่าช้า จึงทาให้การรวบรวม
ข้อมูลของส่วนกลางเพื่อส่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ ล่าช้าไปด้วย ข้อมูลจึงไม่เป็นปัจจุบัน
๕. บางหน่วยงานมีการใช้จ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่รายงานผล ทาให้ข้อมูลผลการดาเนินงานไม่เป็นปัจจุบัน
๖. เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกาหนด ประกาศของกองทุน เพื่อ
การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
๗. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีขาดความรู้ความเข้าใจ และขั้นตอนในการเบิกจ่าย
เงินกองทุนฯ
๘. ค่ าใช้ จ่ ายบางรายการไม่ สอดคล้ องกั บการใช้ จ่ ายจริ งในพื้ นที่ เนื่ อ งจากส่ ว นกลางเป็ น ผู้ ข อ
งบประมาณ

- ๔๓ –
๙. บางหน่วยงานมีการกาหนดเป้าหมายในแบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินและการดาเนินงานไม่
ครบทุกกิจกรรม
๑๐. การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดทาโดยส่วนกลางส่งไปภูมิภาคล่าช้า ไม่ทันกับเหตุการณ์และ
สอดคล้องกับการดาเนินการในพืน้ ที่
๑๑. การขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ในรายการงบครุภัณฑ์ ไม่มีการสอบถามราคาให้ชัดเจน
ก่อนขอรับเงินกองทุนฯ บางรายการไม่สามารถจัดซือ้ ได้ เนื่องจากราคาสูงกว่าที่ได้รับอนุมัติ
๑๒. มีการเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายแล้วไม่แจ้งตามข้อกาหนดและประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ
ภายใน ๑๕ วัน
๑๓. การเปลี่ยนแปลงรายการบางรายการไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้จา่ ยเงินกองทุนฯ
๑๔. มีบางหน่วยงานนาเงินคงเหลือของโครงการที่จัดทาโดยส่วนกลางไปเปลี่ยนแปลงรายการ
ซึ่งไม่สามารถทาได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายการ ผู้ที่เปลี่ยนแปลงต้องเป็นเจ้าของโครงการเท่านั้น เช่น
โครงการจั ด เก็ บ ติ ด ตามและจ่ า ยคื น เงิ น ประกั น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง คนต่ า งด้ า วกลั บ ออกไปนอก
ราชอาณาจักร
๑๕. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการที่ใช้เงินงบประมาณกองทุนฯ กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินกองทุนขาดการประสานงานทาให้ผลการดาเนินงานกับผลการใช้จ่ายเงินไม่สอดคล้องกัน

- ๔๔ –

แนวทางการแก้ไข
๑. ให้กองทุนฯ ทาความตกลงกับกระทรวงการคลังเพิ่มเติมในเรื่องการนาเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
ตามมาตรา ๓๐(๗) แห่งพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่ง
คนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อกองทุนฯจะได้มีเงินไหลเข้าเร็วขึ้นสามารถ
โอนให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรครบตามจานวนได้อย่างรวดเร็ว
๒. ในปี ๒๕๕๖ คณะกรรมการได้มีการจัดสรรเงินด้านประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้กับหน่วยงานในพื้นที่
ดาเนินการในกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับงานในพื้นที่เพิ่มมากขึน้
๓. จัดประชุม สัมมนา อบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเงินและการบัญชีของกองทุนเพื่อการ
ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
๔. จัดประชุมชี้แจงและแจ้งเวียนระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินให้กับทุกหน่วยงาน
ทราบ
๕. แจ้งเวียนทุกหน่วยงานทราบข้อกาหนดและประกาศของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคน
ต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายการได้ถูกต้อง
๖. แจ้งแนวทางการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ให้ทุกหน่วยงานทราบเพื่อถือ ปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการกองทุนฯ
๗. มีการจัดประชุม สัมมนา ชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการใช้จ่ายเงินและ
ผลการดาเนินงานกองทุนฯ เป็นประจาทุกปี
๘. การของบประมาณที่สว่ นกลางเป็นผู้ดาเนินการ ควรให้มีผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ
พิจารณารายการค่าใช้จ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในพืน้ ที่

- ๔๕ –

บทที่ ๕
ผลการใช้จ่ายเงิน และผลการดาเนินงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ๓ ปี
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
๑. ผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
ผลการจัดสรรเงินกองทุนฯ และการใช้เงินกองทุนฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ จะเห็นว่า
คณะกรรมการกองทุ น ฯ มี ก ารจั ด สรรเงิ น กองทุ น ฯให้ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ได้ แ ก่ กรมการจั ด หางาน
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
กรมการปกครอง กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในภาพรวม ปี ๒๕๕๓ เป็นจานวนเงิน ๑,๐๒๒,๒๙๕,๘๒๔.๐๐ บาท
ใช้จ่ายไป ๙๑๒,๙๗๑,๐๕๒.๓๑ บาท มีเ งินคงเหลือ ๑๐๙,๓๒๔,๗๗๑.๖๙ บาท ปี ๒๕๕๔ จัดสรรให้
๑ ,๕ ๒ ๖ ,๖ ๖ ๐ ,๙ ๙ ๖ . ๐ ๐ บ า ท ใ ช้ จ่ า ย ไ ป ๑ ,๔ ๐ ๙ ,๑ ๘ ๗ ,๗ ๗ ๗ . ๙ ๗ บ า ท มี เ งิ น ค ง เ ห ลื อ
๑๑๗,๔๗๓,๒๑๘.๐๓ บาท และในปี ๒๕๕๕ จัดสรรให้ ๙๔๓,๖๕๑,๕๒๓.๐๐ บาท แต่มีการโอนเงินไปให้
จ านวน ๘๔๔,๖๕๗,๓๐๘.๐๐ บาท เนื่ อ งจากเงิ น กองทุ น ฯ

มี จ านวนจ ากั ด ไม่ ส ามารถโอนให้ ไ ด้

ร้ อ ยเปอร์ เ ซ็ น ต์ ต ามยอดการจั ด สรร ใช้ จ่ า ยไป ๗๖๗,๑๑๐,๗๐๖.๐๕ บาท คงเหลื อ จ านวน
๗๗,๕๔๖,๖๐๑.๙๕ บาท
ในปี ๒๕๕๔ มีการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทางานของคนต่างด้าว
จานวนมากกว่าปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๕ เนื่องจากในปี ๒๕๕๔ มีการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักรได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔
รายละเอียดตามตารางที่ ๓ มีการเปรียบเทียบเงินที่ได้รับการจัดสรรของหน่วยงานต่างๆ ระหว่างปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
ตามแผนภูมิที่ ๕ และการเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ของหน่วยงานต่างๆ ระหว่างปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
ตามแผนภูมิที่ ๖

- ๕๘ -

๕. ผลการดาเนินงานตัง้ แต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
๑. กรมการจัดหางาน
๑.๑ โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ผลการดาเนินงานทั้ง ๓ ปี มีผลการดาเนินงานทุก
กิจกรรมสูงกว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ทุกปี
๑.๒ โครงการตรวจสอบ ปราบปราบ จับกุม และดาเนินคดีแรงงานต่างด้าวฯ ผลการดาเนินงานทั้ง ๓ ปี
มีผลการดาเนินงานทุกกิจกรรมสูงกว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ทุกปี
๑.๓ โครงการประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า ผลการดาเนินงานปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ มีผล
การดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ในปี ๒๕๕๕ มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
๑.๔ โครงการประชุมเจรจาความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานกับประเทศคู่ภาคี (พม่า ลาว และ
กั ม พู ช า) มี ผ ลการด าเนิ น งานในปี ๒๕๕๓ สู ง กว่ า เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ในปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ มี ผ ลการ
ดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
๑.๕ การประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว ทั้ง ๓ ปี มีผลการดาเนินงานทุกกิจกรรมสูง
กว่าเป้าหมาย และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
๑.๖ นายจ้าง/สถานประกอบการ/ประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทางานของคน
ต่างด้าว มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
๑.๗ โครงการพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ แ รงงานลาว มี ก ารด าเนิ น งานในปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ มี ผ ลการ
ดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ในปี ๒๕๕๕ ไม่มกี ารดาเนินงาน
๑.๘ โครงการจัด ตั้งศูนย์พิสู จน์สัญ ชาติกั มพูชา ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ ไม่มีก ารดาเนินงาน ในปี
๒๕๕๕ มีการดาเนินงานจานวน ๔๔,๕๒๓ คน
๑.๙ โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการปราบปราม จับกุม และดาเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทางาน
และกระบวนการค้า มนุษ ย์ ในปี ๒๕๕๓ มีผ ลการดาเนิ นงานสู งกว่า เป้ าหมาย ในกิ จกรรมตรวจสอบ
นายจ้าง/สถานประกอบการ ตรวจสอบการทางานแรงงานต่างด้าว และจับกุม ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว
ส่วนกิจกรรมการจับกุม ด าเนินคดีนายจ้างต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนปี ๒๕๕๔ มีผลการดาเนินงาน
ต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกกิจกรรม ปี ๒๕๕๕ มีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในกิจกรรม
ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ การจับกุม ดาเนินคดีนายจ้าง และแรงงานต่างด้าว ส่วนกิจกรรม
ตรวจสอบการทางานแรงงานต่างด้าวสูงกว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้

- ๕๙ –
๒. กองบัญชาการกองทัพไทย โครงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทางาน ผลการดาเนินงาน ๓ ปี
มีผลการดาเนินงานในกิจกรรมการลักลอบเข้ามาใหม่ของแรงงานต่างด้าวสูงกว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
๓. กองทัพ บก โครงการสกั ด กั้ น แรงงานต่ างด้ าวลัก ลอบเข้า มาท างานทางบก ผลการดาเนิ นงานใน
ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ ทุกกิจกรรมต่ากว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ ในปี ๒๕๕๕ จึงมีการปรับเป้าหมายลดลง และผล
การดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
๔. กองทัพเรือ โครงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทางานทางทะเล ผลการดาเนินงาน ๓ ปี
มีผลการดาเนินงานในทุกกิจกรรมสูงกว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ และมีเป้าหมายการดาเนินงานเท่าเดิมทั้ง ๓ ปี
๕. สานักงานตารวจแห่งชาติ ในรอบ ๓ ปี มีผลการดาเนินงานในด้านการจับกุมและดาเนินคดีแรงงาน
ต่างด้าวสูงกว่าเป้าหมายตั้งไว้ ส่วนการจับกุมและดาเนินคดีนายจ้าง ผู้นาพาแรงงานต่างด้าว และผู้ให้ที่พัก
พิงแรงงานต่างด้าว มีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
๖. สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ในรอบ ๓ ปี มีผลการดาเนินงานในการจับกุมแรงงานต่างด้าวต่ากว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนกิจกรรมการผลักดันและส่งกลับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมีผลการดาเนินงานสูง
กว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ ในปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ กิจกรรมการจับกุมผู้ประกอบการ ผู้นาพาและให้ที่พักพิง มีผล
การดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
๗. กรมการปกครอง ในปี ๒๕๕๓ มีผลการดาเนินงานในกิจกรรมแรงงานต่างด้าวที่มาใช้บริการเกี่ยวกับ
ทะเบียนราษฎร การจัดทาทะเบียนประวัติให้แก่คนต่างด้าวสูงกว่าเป้าหมาย ส่วนในปี ๒๕๕๔ มีผลการ
ดาเนินงานบางกิจกรรมต่ากว่าเป้าหมาย และในปี ๒๕๕๕ ผลการดาเนินงานทุกกิจกรรมต่ากว่าเป้าหมาย
ที่ตงั้ ไว้
๘. กรมประชาสัมพันธ์ ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา มีผลการดาเนินงานทุกกิจกรรมสูงกว่าเป้าหมายและเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
๙. กรุงเทพมหานคร ในรอบ ๓ ปี มีผลการดาเนินงานทุกกิจกรรมสูงกว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
๑๐. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในรอบ ๓ ปี มีผลการดาเนินงานในทุกกิจกรรมสูงกว่าเป้าหมาย
และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้

- ๖๐ –
๑๑. กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในรอบ ๓ ปี มีผลการดาเนินงานตาม
เป้าหมายที่ตงั้ ไว้ทุกกิจกรรม

- ๔๖ การจัดสรรเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
ตารางที่ ๓
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
ลาดับ

หน่วยงาน

เงินทีไ่ ด้รบั
การจัดสรร

ใช้จ่ายจริง

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
คงเหลือ

เงินทีไ่ ด้รบั
การจัดสรร

ใช้จ่ายจริง

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
คงเหลือ

เงินทีไ่ ด้รบั
เงินทีไ่ ด้รบั โอน
การจัดสรร

ใช้จ่ายจริง

คงเหลือ

๑ กรมการจัดหางาน

๘๐๗,๓๐๘,๐๗๕.๐๐ ๗๐๑,๓๙๗,๗๖๗.๐๐ ๑๐๕,๙๑๐,๓๐๘.๐๐ ๑,๑๘๐,๔๕๘,๗๘๓.๐๐ ๑,๑๑๑,๑๒๘,๔๘๖.๔๒ ๖๙,๓๓๐,๒๙๖.๕๘ ๗๑๐,๘๖๔,๑๕๙.๐๐ ๖๓๖,๓๐๖,๙๘๘.๐๐ ๕๖๐,๖๓๒,๑๔๑.๘๖ ๗๕,๖๗๔,๘๔๖.๑๔

๒

๑,๑๒๒,๖๖๐.๐๐ ๑,๐๗๔,๐๑๑.๐๐

๔๘,๖๔๙.๐๐ ๑,๘๙๒,๖๐๐.๐๐ ๑,๘๑๓,๘๓๔.๕๐ ๗๘,๗๖๕.๕๐ ๑,๘๙๒,๖๐๐.๐๐ ๑,๘๙๒,๖๐๐.๐๐ ๑,๘๘๙,๗๘๓.๓๘

๓ กองทัพบก

๒๒,๐๙๕,๘๘๒.๐๐ ๒๒,๐๕๗,๕๖๔.๕๐

๓๘,๓๑๗.๕๐

๔ กองทัพเรือ

๑๑,๖๙๔,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๖๘๓,๓๒๔.๗๒

๑๐,๖๗๕.๒๘ ๑๖,๗๒๐,๖๓๕.๐๐

กองบัญชาการกองทัพไทย

๕

สานักงานตารวจแห่งชาติ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๙,๓๕๑,๘๔๒.๒๖

๖

สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ๓๗,๗๕๑,๔๓๖.๐๐ ๓๖,๘๘๕,๑๙๑.๘๕

๗ กรมการปกครอง ๔๘,๑๒๙,๐๔๐.๐๐

๔๗,๗๔๑,๙๒๖.๒๖

๒๓,๗๒๒,๘๘๒.๐๐ ๒๓,๗๑๖,๔๓๓.๐๐
๑๖,๗๑๕,๕๐๙.๔๗

๖,๔๔๙.๐๐ ๒๒,๔๔๕,๘๘๐.๐๐ ๑๙,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๖๙๙,๘๔๘.๔๐

๑๕๑.๖๐

๕,๑๒๕.๕๓ ๑๔,๐๓๗,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๐๓๗,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๙๖๖,๑๓๐.๗๐ ๗๐,๘๖๙.๓๐

๖๔๘,๑๕๗.๗๔ ๙๕,๓๖๓,๕๐๔.๐๐ ๙๓,๕๓๓,๑๐๒.๖๐ ๑,๘๓๐,๔๐๑.๔๐

๑๐๑,๐๖๓,๕๐๐.๐๐ ๘๙,๖๖๓,๕๐๐.๐๐ ๘๙,๕๕๒,๖๓๙.๔๘

๑๑๐,๘๖๐.๕๒

๔๓,๑๑๒,๗๙๙.๔๘ ๗,๘๑๘,๒๐๐.๕๒ ๔๖,๔๗๕,๖๐๐.๐๐ ๔๐,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๔๑,๒๑๖.๐๗

๑๕๘,๗๘๓.๙๓

๑๓๙,๙๕๒,๘๙๒.๐๐ ๑๐๔,๔๗๑,๑๒๖.๖๔ ๓๕,๔๘๑,๗๖๕.๓๖ ๒๖,๓๐๓,๕๖๔.๐๐ ๒๓,๑๗๐,๒๔๐.๐๐ ๒๓,๐๐๔,๐๑๖.๐๐

๑๖๖,๒๒๔.๐๐

๘๖๖,๒๔๔.๑๕ ๕๐,๙๓๑,๐๐๐.๐๐
๓๘๗,๑๑๓.๗๔

๒,๘๑๖.๖๒

๘ กรมประชาสัมพันธ์ ๗,๖๕๙,๗๕๐.๐๐ ๖,๘๙๕,๙๔๐.๑๕ ๗๖๓,๘๐๙.๘๕ ๖,๗๔๘,๖๐๐.๐๐ ๖,๖๕๐,๕๑๐.๗๘ ๙๘,๐๘๙.๒๒ ๓,๙๔๐,๕๐๐.๐๐ ๓,๙๔๐,๕๐๐.๐๐ ๓,๙๐๙,๗๐๙.๕๙ ๓๐,๗๙๐.๔๑
๙ กรุงเทพมหานคร

๑,๗๖๒,๕๐๐.๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๖.๐๐ ๓๖๒,๔๙๔.๐๐ ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๗๑,๔๗๓.๘๒ ๒๗๘,๕๒๖.๑๘ ๓,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๕๕,๗๖๘.๙๒ ๔๕๔,๒๓๑.๐๘

๑๐

๓,๕๘๘,๐๐๐.๐๐ ๓,๓๖๑,๒๒๐.๕๗ ๒๒๖,๗๗๙.๔๓ ๗,๘๐๔,๓๐๐.๐๐ ๕,๒๗๗,๖๕๘.๒๖ ๒,๕๒๖,๖๔๑.๗๔ ๑๑,๕๘๒,๒๔๐.๐๐ ๑๐,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๘๓๘,๙๙๓.๖๕ ๘๖๑,๐๐๖.๓๕

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๑๑ กอ.รมน.
รวมทัง้ สิน้

๖๒,๒๒๓.๐๐ ๑,๔๑๕,๘๐๐.๐๐ ๑,๓๙๖,๘๔๓.๐๐ ๑๘,๙๕๗.๐๐ ๒,๐๓๖,๔๘๐.๐๐ ๒,๐๓๖,๔๘๐.๐๐ ๒,๐๒๐,๔๕๘.๐๐

๑๖,๐๒๒.๐๐

๑,๐๒๒,๒๙๕,๘๒๔.๐๐ ๙๑๒,๙๗๑,๐๕๒.๓๑ ๑๐๙,๓๒๔,๗๗๑.๖๙ ๑,๕๒๖,๖๖๐,๙๙๖.๐๐ ๑,๔๐๙,๑๘๗,๗๗๗.๙๗ ๑๑๗,๔๗๓,๒๑๘.๐๓ ๙๔๓,๖๕๑,๕๒๓.๐๐ ๘๔๔,๖๕๗,๓๐๘.๐๐ ๗๖๗,๑๑๐,๗๐๖.๐๕

๗๗,๕๔๖,๖๐๑.๙๕

๑,๑๘๔,๔๘๑.๐๐ ๑,๑๒๒,๒๕๘.๐๐

-

-

-

-

-

-

- ๕๑ -

๓. การจัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อใช้จ่ายในโครงการที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕
คณะกรรมการได้มกี ารจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ เป็นเงินทั้งสิน้ ๑,๕๓๐,๔๗๖,๔๑๖ บาท
แต่มบี างโครงการไม่สามารถดาเนินการได้ เช่นในปี ๒๕๕๔ จัดสรรให้ ๗๐๐,๗๐๐,๖๐๐ บาท แต่กรมการปกครองไม่สามารถดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างได้
ทันตามปีงบประมาณจึงส่งเงินคืนกองทุนฯ จานวน ๓๒,๗๙๙,๐๐๐ บาท และกรมการจัดหางาน โดยสานักงานบริหารแรงงานต่างด้าวขอยกเลิกการ
ดาเนินการโครงการจัดจ้างบันทึกข้อมูลแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาจานวน ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๔๒,๙๐๑,๖๐๐ บาท และ
ในปี ๒๕๕๕ จัดสรรให้ ๖๘๒,๓๗๙,๕๐๐ บาท แต่เงินในกองทุนฯมีไม่เพียงพอ จึงไม่ได้โอนเงินไป ๔ โครงการได้แก่ โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์สาหรับระบบจัดเก็บข้อมูลชีวมาตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการกระทาผิดซ้าของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของกรมการจัดหางาน โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลชีวมาตรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจสอบการกระทาผิดซ้าของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทาการกากับดูแลและช่วยตรวจ
รับงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของกรมการจัดหางาน เป็นเงิน ๔๓๖,๑๓๐,๐๐๐ บาท และโครงการ
จัดจ้างบันทึกข้อมูล จัดเก็บข้อมูล Bio Data ฯ ๒๔๖,๒๔๙,๕๐๐บาท ขอขยายการจัดเก็บและใช้เงินคงเหลือปี ๒๕๕๔ จึงไม่ได้มีการจัดสรรไปในปี
๒๕๕๕ รวมแล้วตั้งแต่ ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ มีการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในโครงการที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปแล้วทั้งสิน้ ๖๙๐,๒๙๗,๙๑๖
บาท รายละเอียดตามตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕
หน่วยงาน
สานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับฯ
๑ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับบริหารจัดการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร
๒ โครงการการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อกากับดูแลและตรวจรับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับบริหาร
จัดการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร
กรมการปกครอง
๑ การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
๒ ค่าครุภณ
ั ฑ์ระบบโปรแกรม - ช่วงการเปิดจดทะเบียนใหม่
ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์
๑ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพ
การใช้งาน ปี ๒๕๕๔
๒ จัดหาชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
๓ โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว
แบบบูรณาการตามกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการ
ทางานและการจ้างแรงงานคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๔

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

รวม
-

๑๔๗,๓๙๖,๓๑๖.๐๐

๑๒๘,๐๕๖,๓๑๖.๐๐

-

๑๙,๓๔๐,๐๐๐.๐๐

-

-

๑๙,๓๔๐,๐๐๐.๐๐

๑๔๗,๓๙๖,๓๑๖.๐๐

๑๒๘,๐๕๖,๓๑๖.๐๐

-

๓๓,๒๙๙,๐๐๐.๐๐
๓๒,๗๙๙,๐๐๐.๐๐

-

๓๓,๒๙๙,๐๐๐.๐๐
๓๒,๗๙๙,๐๐๐.๐๐

-

จัดซื้อไม่ได้ คืนเงิน
๕๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๔๒,๔๐๑,๖๐๐.๐๐ ๔๓๖,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๔๗๘,๕๓๑,๖๐๐.๐๐
๑๘,๒๖๔,๐๐๐.๐๐
๑๘,๒๖๔,๐๐๐.๐๐
๙๕๗,๖๐๐.๐๐
๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

-

๙๕๗,๖๐๐.๐๐
๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

- ๕๒ หน่วยงาน

๒๕๕๓

๔ โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมายพม่า ลาว และกัมพูชา เพื่อรองรับมาตรการเปิด
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ และตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับ
ใบอนุญาตทางาน การออกใบอนุญาต และการแจ้งการ
ทางานของคนต่างด้าว
๕ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาหรับระบบ
จัดเก็บข้อมูลชีวมาตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
การกระทาผิดซ้าของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
๖ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวของกรมการจัดหางาน
๗ โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลชีวมาตรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจสอบการกระทาผิดซ้าของแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

-

๘ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทาการกากับดูแลและช่วย
ตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวของกรมการจัดหางาน
๙ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
ของศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์
๑๐ โครงการติดตามและการประเมินผลการดาเนินงานการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
๑๑ โครงการจ้างเหมาบริการบารุงและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
สารสนเทศแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการพร้อมอุปกรณ์
ปี ๒๕๕๖
๑๒ โครงการจ้างเหมาบริการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับจัดการกองทุน
เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๖
สานักบริหารแรงงานต่างด้าว

-

๑ โครงการจัดจ้างบันทึกข้อมูลแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า
ลาว และกัมพูชา
๒ โครงการจัดจ้างบันทึกข้อมูล จัดเก็บข้อมูล Bio Data
การผลิตใบอนุญาตทางานแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา และจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามมติครม.เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔

๒๕๕๔
๑๘,๖๘๐,๐๐๐.๐๐

๒๕๕๕
-

รวม
๑๘,๖๘๐,๐๐๐.๐๐

-

-

๑๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐
ไม่ได้รับการโอนเงิน

-

-

๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

-

ไม่ได้รับการโอนเงิน
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

-

ไม่ได้รับการโอนเงิน

-

๒๒,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๒๘๐,๐๐๐.๐๐
ไม่ได้รับการโอนเงิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๖๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔๖,๒๔๙,๕๐๐.๐๐ ๘๗๑,๒๔๙,๕๐๐.๐๐
๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

-

ยกเลิก คืนเงินฯ
๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔๖,๒๔๙,๕๐๐.๐๐
ขอใช้เงินคงเหลือ
ต่อจากปี ๒๕๕๔

- ๕๓ หน่วยงาน

รวมการจัดสรรทั้งหมด

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

รวม

๑๔๗,๓๙๖,๓๑๖.๐๐ ๗๐๐,๗๐๐,๖๐๐.๐๐ ๖๘๒,๓๗๙,๕๐๐.๐๐ ๑,๕๓๐,๔๗๖,๔๑๖.๐๐

-

หัก ปี ๒๕๕๔ คืนเงิน ๑๕๗,๗๙๙,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๕ - ไม่ได้โอนเงินให้ศนู ย์บริหารคอมพิวเตอร์
จานวน ๔๓๖,๑๓๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเงินกองทุนฯไม่เพียงพอ
- โครงการจัดจ้างบันทึกข้อมูล จัดเก็บข้อมูล

-

-

๑๕๗,๗๙๙,๐๐๐.๐๐
๔๓๖,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๔๓๖,๑๓๐,๐๐๐.๐๐

-

๒๔๖,๒๔๙,๕๐๐.๐๐ ๒๔๖,๒๔๙,๕๐๐.๐๐

๑๕๗,๗๙๙,๐๐๐.๐๐

Bio Data ฯ ใช้เงินคงเหลือจากปี ๒๕๕๔ จานวน ๒๔๖,๒๔๙,๕๐๐ บาท

รวมการจัดสรรเงินกองทุนฯ ทั้งสิ้น

๑๔๗,๓๙๖,๓๑๖.๐๐ ๕๔๒,๙๐๑,๖๐๐.๐๐

-

หมายเหตุ
ปี ๒๕๕๔ กรมการปกครองและ สบต. คืนเงินกองทุนฯ รวม
๑. กรมการปกครอง คืนเงิน ๓๒,๗๙๙,๐๐๐ บาท
๒. สานักบริหารแรงงานต่างด้าว คืนเงิน ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๕ กองทุนฯ ไม่ได้โอนเงินกองทุนฯ ให้หน่วยงาน ๒ หน่วยงาน รวม
๑. ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ จานวน ๔ โครงการ
๒. โครงการจัดจ้างบันทึกข้อมูล จัดเก็บข้อมูล Bio Data ฯ ของ
สานักบริหารแรงงานต่างด้าวใช้เงินคงเหลือจากโครงการปี ๒๕๕๔

๑๕๗,๗๙๙,๐๐๐.๐๐

๓๒,๗๙๙,๐๐๐.๐๐
๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๖๘๒,๓๗๙,๕๐๐.๐๐

๔๓๖,๑๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๔๖,๒๔๙,๕๐๐.๐๐

๖๙๐,๒๙๗,๙๑๖.๐๐

- ๕๔ -

๔. การจัดสรรเงินกองทุนฯ ในรายการเกี่ยวกับงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์) ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕
การจัดสรรเงินกองทุนฯ ในรายการเกี่ยวกับงบลงทุน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๔๑,๗๘๓,๐๘๓ บาท ปี ๒๕๕๓ ไม่มกี ารจัดสรรงบลงทุน ปี ๒๕๕๔ จัดสรรให้ ๓๗,๒๘๒,๕๐๐ บาท ใช้ไป ๔,๔๘๓,๕๐๐ บาท คงเหลือ
๓๒,๗๙๙,๐๐๐ บาท ในการจัดซือ้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกรมการปกครอง และในปี ๒๕๕๕ จัดสรรให้ ๔,๕๐๐,๕๘๓ บาท ใช้ไป ๑,๘๑๑,๕๘๓ บาท คงเหลือ ๒,๖๘๙,๐๐๐ บาท ในส่วนของสานักงานบริหารแรงงานต่างด้าว สานักงานจัดหางาน
จังหวัดตาก และสานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดตามตารางที่ ๖
ตารางที่ ๖
งบลงทุน (รายการครุภัณฑ์)
หน่วยงาน
ส่วนกลาง
สานักงานบริหาร
แรงงานต่างด้าว

ปี ๒๕๕๓

-

ปี ๒๕๕๔
รายการ

จานวนเงิน
๓๔๓,๕๐๐.๐๐
๑. ซื้อเครื่องโทรสารแบบใส่กระดาษ ๒๐ แผ่น ๒ เครื่อง (เครื่องละ ๑๘,๐๐๐ บาท)
๓๖,๐๐๐.๐๐
๒. ซือ้ เครื่องแสกนเนอร์ ๑๕ เครื่อง (เครื่องละ ๑๘,๐๐๐ บาท)
๙๐,๐๐๐.๐๐
๑๒๖,๐๐๐.๐๐

รวม
รายการ
จานวนเงิน
ทัง้ สิน้
๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๐๓,๕๐๐.๐๐
๑. เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๔ เครื่อง (เครื่องละ ๓๔๐,๐๐๐ บาท) ๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๓๕,๐๐๐.๐๐
๒. เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑ เครื่อง
๓๕,๐๐๐.๐๐
๓. เครื่องนับธนบัตร ๒ เครื่อง (เครื่องละ ๕๗,๐๐๐ บาท)
๑๑๔,๐๐๐.๐๐
๑,๕๐๙,๐๐๐.๐๐
**ได้รับจัดสรรแต่จดั ซือ้ จัดจ้างไม่ทันและส่งคืนเงินกองทุน**
๗๒,๐๐๐.๐๐
-

๕๔,๐๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐
๗๒,๐๐๐.๐๐
๑. เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ ๒๐ แผ่น ๒ เครื่อง
๓๖,๐๐๐.๐๐ ๑. เครื่องโทรสาร(เพือ่ ใช้งานของฝ่ายการเงินและบัญชี ) ๑ เครื่อง
สานักงานกองทุน
๒. เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม(แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก) ๑ เครื่อง
๒๘,๕๐๐.๐๐ ๒. เครื่องทาลายเอกสาร(เพือ่ ใช้ในหน่วยงาน) ๑ เครื่อง
เพื่อการส่งคนต่าง
๓. ค่าเครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์
๒๘,๐๐๐.๐๐
ด้าวกลับออกไปนอก
๔.
ค่
า
เครื
่
อ
งแสกนเอกสาร
๑๘,๐๐๐.๐๐
ราชอาณาจักร
๕. ค่าตูโ้ ทรศัพท์สาขา
๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๔๕,๕๐๐.๐๐
สานักจัดหางานกรุงเทพฯ เขตพื้นที่ ๑ - ๑๐
๓๔๗,๐๐๐.๐๐
๑. เครื่องนับธนบัตรแบบตัง้ โต๊ะ ๑ เครื่อง
สจก.๑
๕๕,๐๐๐.๐๐
๑. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง
๓๖,๐๐๐.๐๐
สจก.๒
๒. เครื่องนับธนบัตรแบบตัง้ โต๊ะ ๑ เครื่อง
๕๕,๐๐๐.๐๐
๙๑,๐๐๐.๐๐
กองตรวจและ
คุม้ ครองคนหางาน

๑. เครื่องแสกนเนอร์ ๓ เครื่อง (เครื่องละ ๑๘,๐๐๐ บาท)
๒. เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ๑ เครื่อง

ปี ๒๕๕๕

๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๙๖,๕๐๐.๐๐
๓๓,๐๐๐.๐๐
๕๑,๐๐๐.๐๐

๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕๗,๐๐๐.๐๐
๕๕,๐๐๐.๐๐
๙๑,๐๐๐.๐๐

- ๕๕ งบลงทุน (รายการครุภัณฑ์)
หน่วยงาน
สจก.๓
สจก.๕
สจก.๖
สจก.๗
สจก.๘
สจก.๙
ภาคเหนือ
กาแพงเพชร
เชียงใหม่

ปี ๒๕๕๓
-

ปี ๒๕๕๔
รายการ
๑. เครื่องนับธนบัตรแบบตัง้ โต๊ะ ๑ เครื่อง
๑. ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง
๑. เครื่องนับธนบัตรแบบตัง้ โต๊ะ ๑ เครื่อง
๑. เครื่องนับธนบัตรแบบตัง้ โต๊ะ ๑ เครื่อง
๑. เครื่องโทรสารแบบใส่กระดาษได้ครั้งละ ๒๐ แผ่น ๑ เครื่อง
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง
๒. เครื่องนับธนบัตรแบบตัง้ โต๊ะ ๒ เครื่อง

ตาก
นครสวรรค์
ลาปาง
สุโขทัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา

-

-

๑. เครื่องโทรสารแบบใส่กระดาษได้ครั้งละ ๒๐ แผ่น ๑ เครื่อง
๑. เครื่องโทรสารแบบใส่กระดาษได้ครั้งละ ๒๐ แผ่น ๑ เครื่อง
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง

ภาคกลาง
นครปฐม

ปี ๒๕๕๕
จานวนเงิน
๕๕,๐๐๐.๐๐

รายการ
๑. เครื่องนับธนบัตรแบบตัง้ โต๊ะ ๑ เครื่อง
๑. เครื่องนับธนบัตรแบบตัง้ โต๊ะ ๑ เครื่อง
๓๖,๐๐๐.๐๐
๕๕,๐๐๐.๐๐
๕๕,๐๐๐.๐๐
๒๗๒,๐๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐
๗๒,๐๐๐.๐๐
๑๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๘๒,๐๐๐.๐๐
๑. ตูค้ อนเทรนเนอร์ ความกว้าง ๔ x ๖ เมตร
๒. แผงกัน้ จราจรพลาสติก ๕๐ แผงๆละ ๒,๕๐๐ บาท

๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๘๕,๐๐๐.๐๐
๑๒๕,๐๐๐.๐๐
**ได้รับจัดสรรแต่จัดซื้อจัดจ้างตามราคาที่ขออนุมัติไม่ได้จึงส่งคืนเงินกองทุน** ๒๘๕,๐๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐
๓๖,๐๐๐.๐๐
๓๖,๐๐๐.๐๐
๓๖,๐๐๐.๐๐
๓๖,๐๐๐.๐๐
๓๖,๐๐๐.๐๐
๓๖,๐๐๐.๐๐
-

๑๖๒,๐๐๐.๐๐

-

-

รวม
จานวนเงิน
ทัง้ สิน้
๕๕,๐๐๐.๐๐
๕๕,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐
๕๕,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐
๓๖,๐๐๐.๐๐
๕๕,๐๐๐.๐๐
๕๕,๐๐๐.๐๐
๒๘๕,๐๐๐.๐๐ ๕๕๗,๐๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐
๑๘๒,๐๐๐.๐๐

๑,๗๐๘,๕๐๐.๐๐ ๑,๘๗๐,๕๐๐.๐๐

๑. โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้
๒. ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม
๓. เก้าอี้ผู้ใช้บริการ
๔. เครื่องปรับอากาศ
๕. ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร

๙๙,๕๐๐.๐๐ ๗๕๘,๕๐๐.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๕,๐๐๐.๐๐
๑๕๔,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๗๕๘,๕๐๐.๐๐

- ๕๖ งบลงทุน (รายการครุภัณฑ์)
หน่วยงาน
สมุทรปราการ

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๓
-

รายการ
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง

ปี ๒๕๕๕
จานวนเงิน
รายการ
๓๖,๐๐๐.๐๐ ๑. เครื่องนับธนบัตรแบบตัง้ โต๊ะ 1 เครื่อง
๒. ค่าจัดทาและติดตัง้ ป้ายสานักงานแห่งใหม่
๓. ค่าจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์สานักงานเพิม่ เติม
๔. ค่าจัดซือ้ และติดตัง้ พัดลมแขวนและพัดลมเพดาน

รวม
จานวนเงิน
ทัง้ สิน้
๕๕,๐๐๐.๐๐ ๙๘๖,๐๐๐.๐๐
๘๙๕,๐๐๐.๐๐

** รายการที่ ๒ - ๔ ได้รับจัดสรรแต่ไม่ได้ดาเนินการตามทีข่ ออนุมัติจึงส่งคืนเงินกองทุน**

๙๕๐,๐๐๐.๐๐
สมุทรสาคร
สระบุรี
ภาคตะวันออก
จันทบุรี
ชลบุรี

-

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ ๓ เครื่อง
๑. เครื่องโทรสารแบบใส่กระดาษได้ครั้งละ ๒๐ แผ่น ๑ เครื่อง

-

๑. เครื่องโทรสารแบบใส่กระดาษได้ครั้งละ ๒๐ แผ่น ๑ เครื่อง
๑. เครื่องโทรสารแบบใส่กระดาษได้ครั้งละ ๒๐ แผ่น ๑ เครื่อง
๒. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ๒๓ หน้า/นาที ๑ เครื่อง

ตราด
ภาคตะวันตก
กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์

๑. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ๒๓ หน้า/นาที ๑ เครื่อง
-

๑. เครื่องนับธนบัตรแบบตัง้ โต๊ะ ๑ เครื่อง
๑. เครื่องนับธนบัตรแบบตัง้ โต๊ะ ๑ เครื่อง
๒. เครื่องโทรสาร ๑ เครื่อง

ภาคใต้
-

๑. เครื่องโทรสารแบบใส่กระดาษได้ครั้งละ ๒๐ แผ่น ๑ เครื่อง
๒. เครื่องนับธนบัตรแบบตัง้ โต๊ะ ๑ เครื่อง

-

๑. รถยนต์เอนกประสงค์ขับเคลือ่ น ๔ ล้อ (ดีเซล) ๑ คัน

ภูเก็ต

ระนอง

๑๐๘,๐๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐
๖๒,๐๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐
๑๓,๐๐๐.๐๐
๓๑,๐๐๐.๐๐
๑๓,๐๐๐.๐๐
๑๒๘,๐๐๐.๐๐
๕๕,๐๐๐.๐๐
๕๕,๐๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐
๗๓,๐๐๐.๐๐
๑,๕๐๖,๐๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐
๕๕,๐๐๐.๐๐
๗๓,๐๐๐.๐๐

-

๑,๓๒๕,๐๐๐.๐๐

-

-

๑๐๘,๐๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐
๖๒,๐๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐
๓๑,๐๐๐.๐๐

-

-

๑๓,๐๐๐.๐๐
๑๒๘,๐๐๐.๐๐
๕๕,๐๐๐.๐๐
๗๓,๐๐๐.๐๐

๘๓๗,๐๘๓.๐๐ ๒,๓๔๓,๐๘๓.๐๐
๗๓,๐๐๐.๐๐
๑,๓๒๕,๐๐๐.๐๐

- ๕๗ งบลงทุน (รายการครุภัณฑ์)
หน่วยงาน

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๓

รายการ

สงขลา

-

-

สตูล
สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานภายนอก
กรมการปกครอง

-

-

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง
ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ลกู ข่ายสาหรับผลิตบัตรคนต่างด้าว ๘๕ เครื่อง
๒. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ๓๒ เครื่อง
๓. เครื่องพิมพ์บตั รพลาสติก ๘๑ เครื่อง
4. เครื่องสารองไฟฟ้า ๑๑๕ เครื่อง

ปี ๒๕๕๕
จานวนเงิน

รายการ

๑. โต๊ะพับเอนกประสงค์ ๓๐ ตัว
๒. เก้าอี้ขอเหล็ก ๖๐ ตัว
๓. เก้าอี้เอนกประสงค์พลาสติก ๖๐ ตัว
๔. ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม
๕. เครื่องปรับอากาศ
๖. โต๊ะคอมฯ พร้อมเก้าอี้
๗. โต๊ะทางาน
**จัดตัง้ สานักงานใหม่**
๓๖,๐๐๐.๐๐
๗๒,๐๐๐.๐๐ ๑. เครื่องนับธนบัตรแบบตัง้ โต๊ะ ๑ เครื่อง

รวม
จานวนเงิน
ทัง้ สิน้
๑๐๐,๘๐๐.๐๐ ๗๘๒,๐๘๓.๐๐
๖๐,๐๐๐.๐๐
๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๗๗,๔๐๐.๐๐
๒๗๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๓,๖๘๓.๐๐
๑๐,๒๐๐.๐๐
๗๘๒,๐๘๓.๐๐
๓๖,๐๐๐.๐๐
๕๕,๐๐๐.๐๐ ๑๒๗,๐๐๐.๐๐

๓๔,๔๒๖,๐๐๐.๐๐

๓๔,๔๒๖,๐๐๐.๐๐

๓๒,๗๙๙,๐๐๐.๐๐

๓๒,๗๙๙,๐๐๐.๐๐

-

**ได้รับการจัดสรรแต่กรมการปกครองจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันและส่งคืนเงินกองทุน**

๑. โครงการก่อสร้างอาคารทุน่ ลอยน้า ณ จุดตรวจเกาะสะระนีย์ฯ

กองทัพไทย

๑,๖๒๗,๐๐๐.๐๐

๑,๖๒๗,๐๐๐.๐๐

-

(หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๒๕

-

จังหวัดระนอง)
รวมรายการจัดสรร

หมายเหตุ

๓๗,๒๘๒,๕๐๐.๐๐

ในปี ๒๕๕๔ งบลงทุนมียอดค่าใช้จา่ ย จานวน ๔,๔๘๓,๕๐๐ บาท คงเหลือเงินส่งคืนกองทุนฯ จานวน ๓๒,๗๙๙,๐๐๐ บาท
ในปี ๒๕๕๕ งบลงทุนมียอดค่าใช้จา่ ย จานวน ๑,๘๑๑,๕๘๓ บาท คงเหลือเงินส่งคืนกองทุนฯ จานวน ๒,๖๘๙,๐๐๐ บาท

๔,๕๐๐,๕๘๓.๐๐ ๔๑,๗๘๓,๐๘๓.๐๐

- ๖๑ -

ผลการดาเนินงานของหน่วยงานทีไ่ ด้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ
ตัง้ แต่ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕
ตารางที่ ๗
ลาดับที่

หน่วยงาน

๑ กรมการจัดหางาน
๑. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
๑.๑ การพิจารณาออกใบอนุญาตทางาน
๑.๒ การจัดทาทะเบียนการทางานของ
แรงงานต่างด้าว
๒. โครงการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม
และดาเนินคดีแรงงานต่างด้าวฯ
๒.๑ ตรวจสอบการทางาน
๒.๑.๑ นายจ้าง/สถานประกอบการ
๒.๑.๒ แรงงานต่างด้าว
๒.๒ การดาเนินคดี
๒.๒.๑ นายจ้าง/สถานประกอบการ
๒.๒.๒ แรงงานต่างด้าว

ปี ๒๕๕๓
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ปี ๒๕๕๔
เป้าหมาย

ปี ๒๕๕๕

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

๘๐๘,๖๓๘ คน ๑,๒๔๕,๕๒๔ คน ๖๙๒,๐๐๐ คน ๑,๕๕๓,๐๑๖ คน ๗๔๔,๓๗๒ คน ๑,๑๓๕,๖๕๐ คน
๘๕๖,๒๘๗ ครั้ง ๑,๕๘๕,๙๕๖ ครั้ง ๖๙๒,๐๐๐ ครั้ง ๑,๖๑๗,๑๓๖ ครั้ง ๗๔๔,๒๗๒ ครั้ง ๑,๓๑๐,๓๒๐ ครั้ง

๒๐,๒๙๓ แห่ง ๓๕,๓๔๒ แห่ง ๑๕,๘๐๐ แห่ง ๒๘,๙๘๔ แห่ง ๑๘,๑๑๐ แห่ง ๓๐,๓๐๘ แห่ง
๑๘๙,๒๖๗ คน ๒๗๔,๙๒๙ คน ๑๐๖,๐๐๐ คน ๒๐๐,๕๕๓ คน ๑๔๔,๖๔๓ คน ๒๒๔,๖๓๔ คน

๑,๓๙๓ คน ๒,๑๐๖ คน
๑๗,๙๗๖ คน ๒๙,๔๑๐ คน
๓. โครงการประสานการพิสจู น์สญ
ั ชาติแรงงานพม่าฯ ๔๓๒,๐๐๐ คน ๑๗๔,๙๙๑ คน ๘๐๗,๓๓๐ คน
๔. โครงการประชุมเจรจาความร่วมมือด้านการจ้าง
๖ ครั้ง
๙ ครั้ง
๑๘ ครั้ง
แรงงานกับประเทศคูภ่ าคี (พม่า ลาว และกัมพูชา)
๕. การประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว
๕.๑ คัตเอ้าท์
๔ ป้าย
๕.๒ รถแห่
๕.๓ เคเบิล้ ทีวี
๕.๔ สปอตทางสถานีวทิ ยุ
๕,๓๑๘ ครั้ง ๘,๘๗๐ ครั้ง
๕.๕ สปอตทางสถานีโทรทัศน์
๒๖๐ ครั้ง
๓๗๕ ครั้ง
๕.๖ สือ่ ทางหนังสือพิมพ์รายวัน
๒ ครั้ง
๒ ครั้ง
๕.๗ จัดทาแผ่นไวนิล
๔,๐๐๐ แผ่น ๘,๐๐๐ แผ่น ๓,๐๐๐ แผ่น
๑๒๐,๐๐๐ เล่ม ๑๒๐,๐๐๐ เล่ม
๕.๘ ปฏิทนิ ตัง้ โต๊ะ
๕.๙ จัดพิมพ์คมู่ อื แนวปฏิบตั ิสาหรับนายจ้าง ๒๐,๐๐๐ เล่ม ๒๐,๐๐๐ เล่ม ๑๕๐,๐๐๐ เล่ม
๔๐๐,๐๐๐ แผ่น ๔๐๐,๐๐๐ แผ่น
๕.๑๐ สติก๊ เกอร์
๑,๖๗๓,๙๙๐ ใบ ๑,๘๐๖,๔๐๘ ใบ ๖๑๗,๖๐๐ ใบ
๕.๑๑ จัดทาแผ่นพับ, ใบปลิว
๒๐๐,๐๐๐ ด้าม
๕.๑๒ พัด
๕.๑๓ แบนเนอร์
๕.๑๔ DVD
๕.๑๕ ป้ายข้างรถโดยสาร ขสมก.
๓๖,๔๐๐ ราย
๖. นายจ้าง/สถานประกอบการ/ประชาชนทัว่ ไป
-

-

๓๐๐ ราย ๓๒๒ ราย
๕,๐๐๐ คน ๕,๑๑๖ คน
๓๖๓,๓๘๐ คน ๓๑๒,๖๒๐ คน ๕๘๐,๔๓๕ คน
๑๐ ครั้ง
๑๕ ครั้ง
๗ ครั้ง

ปี ๒๕๕๔ ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในแบบรายงาน

๔ ป้าย
๑๗ ครั้ง
๒๑๘ ครั้ง
๙๘ ครั้ง
๓๖๗ ครั้ง
๑๓๔ ครั้ง ๓,๔๒๕ ครั้ง
๒ ครั้ง ๑๑,๖๕๖ ครั้ง ๒๒,๘๕๖ ครั้ง
๒ ครั้ง ๓,๘๕๗ ครั้ง ๓,๘๕๗ ครั้ง
๒ ครั้ง
๙๒ ครั้ง ๕,๒๐๘ ครั้ง
๓,๐๐๐ แผ่น
๖๐,๐๐๐ เล่ม ๖๐,๐๐๐ เล่ม
๑๕๐,๐๐๐ เล่ม ๕,๐๐๐ เล่ม ๕๐,๐๐๐ เล่ม
ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ไม่มกี ารดาเนินงาน
ปี ๒๕๕๕ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในแบบรายงาน
๑,๗๑๒,๗๐๕ ใบ
๒๐๐,๐๐๐ ด้าม ๑๕๐,๐๐๐ ด้าม ๑๕๐,๐๐๐ ด้าม

-

๕,๐๐๐ ป้าย ๒,๐๐๐ ป้าย

ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ไม่มกี ารดาเนินงาน

๒๐,๐๐๐ แผ่น ๒๐,๐๐๐ แผ่น ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ไม่มกี ารดาเนินงาน

๑๐๐ ป้าย

๓๐๐ ป้าย

๘๗๑,๙๐๘ ราย ๑๐๖,๐๓๐ ราย ๘๓๘,๙๗๒ ราย

ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ไม่มกี ารดาเนินงาน
ปี ๒๕๕๓ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในแบบรายงาน

ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทางานของคนต่างด้าว

๗. โครงการศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว
๖๗,๗๙๒ คน ๒๗,๙๙๓ คน ๖๒,๗๙๒ คน ๑๐,๓๗๕ คน
๘. โครงการจัดตัง้ ศูนย์พิสูจน์สัญชาติกมั พูชา
๙. โครงการจัดตัง้ ศูนย์เฉพาะกิจการปราบปราม

-

ปี ๒๕๕๕ ไม่มกี ารดาเนินงาน
๔๔,๕๒๓ คน ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ไม่มกี ารดาเนินงาน

จับกุม และดาเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทางาน

และกระบวนการค้ามนุษย์
๙.๑ ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ
๙.๒ ตรวจสอบการทางานแรงงานต่างด้าว
๙.๓ จับกุม ดาเนินคดีนายจ้าง
๙.๔ จับกุม ดาเนินคดีแรงงานต่างด้าว

๕๐๐ แห่ง ๕๖๖ แห่ง
๖,๐๐๐ คน ๒๑,๗๑๒ คน
๓๐๐ ราย ๒๙๔ ราย
๒,๐๐๐ คน ๕,๖๗๘ คน

๑,๗๐๐ แห่ง
๖๕,๐๐๐ คน
๘๐๐ ราย
๑๑,๒๐๐ คน

๘๘๒ แห่ง
๒๖,๒๘๘ คน
๙๘๕ ราย
๕,๖๐๔ คน

๑,๒๕๐ แห่ง
๑๕,๐๐๐ คน
๗๕๐ ราย
๕,๐๐๐ คน

๔๓๔ แห่ง
๓๓,๓๖๕ คน
๑๖๓ ราย
๔,๘๐๔ คน

- ๖๒ -

ลาดับที่

หน่วยงาน

ปี ๒๕๕๓
เป้าหมาย

ปี ๒๕๕๔

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ปี ๒๕๕๕

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

๒ กองบัญชาการกองทัพไทย
โครงการสกัดกัน้ แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทางาน

๑. การจัดทาแผนปฏิบตั ิการสกัดกัน้ ฯ
๒. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการสกัดกัน้ ฯ
๓. การตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบตั ิงานฯ
๔. การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการฯ
๕. การเข้าร่วมประชุม หรือสัมมนาฯ
๖. การอานวยการบริหารและประสานงาน
๗. การลักลอบเข้ามาใหม่ของแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง
๓ กองทัพบก
โครงการสกัดกัน้ แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามา
ทางานทางบก
๑. ตรวจพบและสกัดกัน้ ผูล้ ักลอบเข้าเมืองฯ
โดยการผลักดันออกนอกประเทศ
๒. ควบคุมผูล้ ักลอบหนีเข้าเมืองฯ นาส่งเจ้าหน้าที่
ตารวจและหน่วยตรวจคนเข้าเมือง
๓. จัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
- แผ่นพับ
๔. ประชาชนในพื้นทีต่ ามแนวชายแดนทราบ
ผลดี ผลเสีย เกีย่ วกับการจ้างแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย
๔ กองทัพเรือ
โครงการสกัดกัน้ แรงงานต่างด้าว
ลักลอบเข้ามาทางานทางทะเล
๑. จับกุมผูก้ ระทาความผิดแรงงานต่างด้าว
๒. จานวนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ทีถ่ กู สกัดกัน้
๓. การลาดตระเวน การจัดตัง้ จุดตรวจ
๔. การตรวจเยี่ยม/ตรวจค้นเรือประมง
๕. การลาดตระเวนทางทะเล
๕ สานักงานตารวจแห่งชาติ
โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว
ลักลอบทางาน
๑. จับกุมผูก้ ระทาผิด
๑.๑ แรงงานต่างด้าว
๑.๒ นายจ้าง/สถานประกอบการ
๑.๓ ผูน้ าพาแรงงานต่างด้าว
๑.๔ ผูใ้ ห้ทพี่ ักพิงแรงงานต่างด้าว
๒. การดาเนินคดีผกู้ ระทาความผิด
๒.๑ แรงงานต่างด้าว
๒.๒ นายจ้าง/สถานประกอบการ
๒.๓ ผูน้ าพาแรงงานต่างด้าว
๒.๔ ผูใ้ ห้ทพี่ ักพิงแรงงานต่างด้าว

ลดลง ๒๐ % ลดลง ๒๒ %

๒ ครั้ง
๓ ครั้ง
๑ ครั้ง
๔ ครั้ง
๑ ครั้ง
๓ ครั้ง
๑ ครั้ง
๔ ครั้ง
๕ ครั้ง
๔ ครั้ง
๘ ครั้ง
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง
๑๐ ครั้ง
๑๕ ครั้ง
๒๔ ครั้ง
๑๗ ครั้ง
๓๗ ครั้ง
๒๕ ครั้ง
ลดลง ๑๐ % ลดลง ๓๖.๓๐ % ลดลง ๑๐ % ลดลง ๘๓.๕๐ %

ปี ๒๕๕๓ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในแบบรายงาน
ปี ๒๕๕๓ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในแบบรายงาน
ปี ๒๕๕๓ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในแบบรายงาน

ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ไม่มีการดาเนินงาน
ปี ๒๕๕๓ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในแบบรายงาน

ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ไม่มีการดาเนินงาน

๘๐,๐๐๐ คน ๔๕,๒๙๗ คน ๘๐,๐๐๐ คน ๒๓,๓๔๐ คน ๓๐,๐๐๐ คน ๕๖,๙๒๙ คน
๕๐,๐๐๐ คน ๕๖,๙๖๐ คน ๕๐,๐๐๐ คน ๓๔,๒๕๐ คน ๓๐,๐๐๐ คน ๔๙,๙๗๘ คน

-

-

-

-

๒,๐๐๐ คน
-

๒,๙๐๐ คน
-

๒,๐๐๐ คน
๒,๐๐๐ คน

๖,๔๑๓ คน
๖,๔๑๓ คน

-

-

-

๔๐,๐๐๐ แผ่น ๔๐,๐๐๐ แผ่น

ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ไม่มีการดาเนินงาน

๖๐,๐๐๐ คน ๖๐,๐๐๐ คน

ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ไม่มีการดาเนินงาน

๒,๐๐๐ คน
๒,๐๐๐ คน

๙,๒๓๘ คน
๙,๒๓๘ คน ปี ๒๕๕๓ ไม่มีการดาเนินงาน

๘๘๔ ครั้ง ๒,๐๐๐ ครั้ง ๔,๐๖๔ ครั้ง ปี ๒๕๕๓ ไม่มีการดาเนินงาน
๑,๑๐๖ ครั้ง
ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในแบบรายงาน
๔๖๖ ครั้ง
-

๓๐๐,๐๐๐ คน ๔๓๗,๓๘๐ คน ๓๐๐,๐๐๐ คน ๓๔๒,๕๘๐ คน ๓๐๐,๐๐๐ คน ๕๒๕,๗๕๑ คน

๒,๐๐๐ คน
๒,๐๐๐ คน
๒,๐๐๐ คน

๙๓๘ คน
๑,๘๘๖ คน
๑,๕๖๒ คน

๔๓๗,๓๘๐ คน
๒,๐๐๐ คน ๙๓๘ คน
๒,๐๐๐ คน ๑,๘๘๖ คน
๒,๐๐๐ คน ๑,๕๖๒ คน

๒,๐๐๐ คน ๑,๐๐๑ คน ๒,๐๐๐ คน ๕๙๖ คน
๒,๐๐๐ คน ๑,๗๗๘ คน ๒,๐๐๐ คน ๑,๔๗๘ คน
๒,๐๐๐ คน ๘๙๑ คน ๒,๐๐๐ คน ๖๙๘ คน
๓๐๐,๐๐๐ คน ๓๔๒,๕๘๐ คน ๓๐๐,๐๐๐ คน ๕๒๕,๗๕๑ คน

๒,๐๐๐ คน ๑,๐๐๑ คน ๒,๐๐๐ คน ๕๙๖ คน
๒,๐๐๐ คน ๑,๗๗๘ คน ๒,๐๐๐ คน ๑,๔๗๘ คน
๒,๐๐๐ คน ๘๙๑ คน ๒,๐๐๐ คน
๖๙๘ คน

- ๖๓ -

ลาดับที่

หน่วยงาน

ปี ๒๕๕๓
เป้าหมาย

ปี ๒๕๕๔

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ปี ๒๕๕๕

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

๖ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
โครงการสกัดกัน้ สืบสวน ปรามปราบ จับกุม
และผลักดันคนต่างด้าวลักลอบทางาน
โดยผิดกฎหมายกลับฯ
๑. จับกุมผูก้ ระทาความผิด
๒๔๐,๐๐๐ คน ๑๗๗,๕๘๙ คน ๓๐๐,๐๐๐ คน ๒๐๒,๗๗๖ คน ๓๐๐,๐๐๐ คน
๑.๑ แรงงานต่างด้าว
๑.๒ ผูป้ ระกอบการ ผูน้ าพาและให้ทพี่ ักพิง
๙๖๐ คน
๗๕๒ คน
๔๘๐ คน
๕๔๕ คน
๔๘๐ คน
๒. ผลักดันและส่งกลับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ๓๐๐,๐๐๐ คน ๓๔๑,๒๒๖ คน ๓๐๐,๐๐๐ คน ๓๐๖,๔๓๕ คน ๓๐๐,๐๐๐ คน
๙๓๒,๒๕๕ คน ๓๖๘,๙๐๕ คน ๓๕๐,๐๐๐ คน
๓. ตรวจลงตราและประทับตราให้อยู่
ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า
๗ กรมการปกครอง
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

๒๕๐,๐๑๖ คน

๕๒๐ คน
๔๒๒,๔๙๔ คน
๓๓๔,๑๘๕ คน ปี ๒๕๕๓ ไม่มีการดาเนินงาน

บัตรประจาตัวและบัตรอนุญาตทางานของคนต่างด้าว

หลบหนีเข้าเมือง สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
๑. จานวนแรงงานต่างด้าวทีม่ าใช้บริการเกีย่ วกับ ๑,๓๒๐,๐๐๐ คน
ทะเบียนราษฎร
๑,๓๒๐,๐๐๐ ครั้ง
๒. จัดทาทะเบียนประวัติให้แก่คนต่างด้าว
๓. ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัตคิ นต่างด้าวฯ
๔. ผลิตบัตรประจาตัวคนต่างด้าวฯ
๕. ผลิตบัตรอนุญาตทางานฯ
๘ กรมประชาสัมพันธ์
๑. สือ่ วิทยุกระจายเสียง
๑.๑ ผลิตและเผยแพร่ละครวิทยุโทรทัศน์
๔๐ ครั้ง
๑.๒ ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ
๒,๐๔๘ ครั้ง
๑.๓ ผลิตและเผยแพร่ Spot
๑,๑๓๕ ครั้ง
๑.๔ จัดเวทีรายการสัญจรนอกสถานที่
๑ ครั้ง
๑.๕ รายการข่าว
๒๕๔ ข่าว
๑.๖ ผลิตและเผยแพร่สารคดีสนั้
๑๙๒ ครั้ง
๑.๗ บทความ
๒. สือ่ โทรทัศน์
๒.๑ รายการโทรทัศน์แรงงาน
๔๔ ครั้ง
๒.๒ สกูป๊ ข่าว/รายงานพิเศษ/สารคดีเชิงข่าว
๓๕ ครั้ง
๓. สือ่ พื้นบ้าน
๑ ชุด
๔. ประชาสัมพันธ์ทางสือ่ สารสนเทศ
๔.๑ SMS มือถือ
๕๔ ครั้ง
๕. การบริหารจัดการ ประสาน ติดตาม
๑๓ ครั้ง
และรายงานผลการดาเนินงาน
๖. ประชาชนทัว่ ไปรับทราบข้อมูลข่าวสาร และ
มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบ

๑,๓๒๙,๙๘๔ คน

๖๖,๐๐๐ คน ๒๔๑,๒๙๑ คน ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน ๒๒๑,๙๖๕ คน

๑,๓๒๙,๙๘๔ ครั้ง

๖๖,๐๐๐ ครั้ง ๒๔๑,๒๙๑ ครั้ง ๑,๕๐๐,๐๐๐ ครั้ง ๒๒๑,๙๖๕ ครั้ง

๔๑๖,๓๒๖ คน ๑,๓๒๐,๐๐๐ คน ๓๒๖,๘๘๑ คน ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน ๒๒๑,๙๖๕ คน
๗๗๙,๗๓๕ ใบ ๙๓๒,๒๕๕ ใบ ๒๖๓,๗๔๙ ใบ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ใบ ๓๔,๙๘๗ ใบ
๗๗๙,๗๓๕ ใบ ๙๓๒,๒๕๕ ใบ ๒๖๓,๗๔๙ ใบ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ใบ ๓๔,๙๘๗ ใบ

๙๕ ครั้ง
๒,๐๗๘ ครั้ง
๑,๖๙๓ ครั้ง
๑ ครั้ง
๓๒๐ ข่าว
๓๙๑ ครั้ง
-

๑๐๐ ตอน
๒,๕๑๗ ครั้ง
๑๙๒ ตอน
๒๐๐ ตอน

๓๙๘ ตอน
๓,๒๘๙ ครั้ง
๙๒๖ ตอน
๖๑๕ ตอน

๑๐๐ ตอน
๑๐๐ ตอน
๑๐๐ ตอน

๑๐๐ ตอน
ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ไม่มีการดาเนินงาน
๑๐๐ ตอน
๑๒๙ ตอน ปี ๒๕๕๓ ไม่มีการดาเนินงาน

๔๕ ครั้ง
๓๘ ครั้ง
๑ ชุด

๕๖ ครั้ง
๑๔๐ ครั้ง
๑ ชุด

๗๒ ครั้ง
๑๖๒ ครั้ง
๑ ชุด

๕๐ ครั้ง
๑ ชุด

๕๐ ครั้ง
๑ ชุด

ปี ๒๕๕๕ ไม่มีการดาเนินงาน

๕๔ ครั้ง
๑๔ ครั้ง

-

-

๙ ครั้ง

๙ ครั้ง

ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ไม่มีการดาเนินงาน

-

-

-

๑๐๐,๐๐๐ คน ๒๙,๗๖๔ คน

เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ

๙ กรุงเทพมหานคร
โครงการให้บริการด้านทะเบียนแก่คนต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
๑. จานวนแรงงานต่างด้าวทีม่ าใช้บริการกับ
ทะเบียนราษฎร
๒. จัดทาทะเบียนประวัติให้แก่คนต่างด้าว

๗๐,๕๐๐ คน ๑๖๕,๒๑๕ คน ๖๖,๐๐๐ คน ๒๔๑,๒๙๑ คน ๑๐๐,๐๐๐ คน ๑๔๖,๗๙๘ คน
๗๐,๕๐๐ ครั้ง ๑๖๕,๒๑๕ ครั้ง ๖๖,๐๐๐ ครั้ง ๒๔๑,๒๙๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ครั้ง ๑๔๖,๗๙๘ ครั้ง

ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ไม่มีการดาเนินงาน

- ๖๔ -

ลาดับที่

หน่วยงาน

๑๐ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานต่างด้าว
๑. ตรวจสอบสถานประกอบกิจการทีม่ กี ารจ้าง
แรงงานต่างด้าวทางาน
๒. กากับ ดูแล ติดตามการตรวจสถานประกอบการ

ทีม่ กี ารจ้างแรงงานต่างด้าวทางาน
๓. จัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิทธิหน้าที่
นายจ้าง/ลูกจ้าง ๓ ภาษา
๔. จัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั ิการเฉพาะกิจ
และศูนย์ Call Center ๔ ศูนย์
๔.๑ จานวนผูม้ าใช้บริการ
๔.๒ รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ฯ
๔.๓ จานวนเรื่องทีใ่ ห้บริการแล้วเสร็จ
๕. จัดทาคูม่ อื ความรู้เกีย่ วกับความคุม้ ครองฯ
๖. จัดทาชุดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่
ส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว

ปี ๒๕๕๓
เป้าหมาย

ปี ๒๕๕๔

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ปี ๒๕๕๕

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

๕,๑๐๐ แห่ง ๕,๓๕๕ แห่ง ๓,๖๐๐ แห่ง ๓,๘๐๗ แห่ง ๓,๒๐๐ แห่ง ๓,๒๗๐ แห่ง
๑๐ ครั้ง

๑๗ ครั้ง

๑ ครั้ง / ๙๐,๐๐๐ ฉบับ ๑ ครั้ง / ๙๐,๐๐๐ ฉบับ

-

-

-

-

๓ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑๒ ครั้ง

๑๓ ครั้ง

๖ ครั้ง

๗ ครั้ง

-

-

-

-

-

๑,๗๒๘ คน
๖๔ เรื่อง
๕๐ เรื่อง

-

๕,๔๖๐ คน
๗๕ เรื่อง
๖๘ เรื่อง
-

-

๑๐๐,๐๐๐ เล่ม ๑๐๐,๐๐๐ เล่ม

๑,๐๐๐ ชุด

๑,๐๐๐ ชุด

ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ไม่มีการดาเนินงาน

ปี ๒๕๕๓ ไม่มีการดาเนินงาน

ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในแบบรายงาน
ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในแบบรายงาน

๗. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนามัยส่วนบุคคลฯ

๗.๑ ถุงยางอนามัย
๗.๒ หน้ากากอนามัย
๘. จัดอบรมเครือข่ายแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ
(พม่า ลาว และกัมพูชา)
๑๑ กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
โครงการอานวยการและประสานงานด้าน
ความมัน่ คงในการแก้ปญ
ั หาแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อบูรณาการ
แผนการปฏิบตั ิงานเกีย่ วกับแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีข้าเมือง
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสรุป
ผลการดาเนินงานและจัดทากรอบ
แนวทางการแก้ปญ
ั หาแรงงานต่างด้าวฯ

ทีม่ า ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

๕๐,๐๐๐ อัน ๑๐๐,๐๐๐ อัน
๗๕ คน

๙๒ คน

-

๓ ครั้ง

๒ ครั้ง

๒ ครั้ง

๒ ครั้ง

๒ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

-

-

๑๐๐,๐๐๐ อัน ๑๐๐,๐๐๐ อัน

ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ไม่มีการดาเนินงาน

ปี ๒๕๕๕ ไม่มีการดาเนินงาน
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ข้อกําหนดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร
ว่าด้วยแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญของการใช้จ่ายเงิน
กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕
ตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ประชุมมีมติ
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เห็นชอบแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญ
ของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑) แห่งพระราชบัญ ญัติการทํางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรจึงออกข้อกําหนดไว้
ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อกําหนดนี้เรียกว่า “ข้อกําหนดคณะกรรมการกองทุน เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรว่าด้วยแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญของการใช้จ่าย
เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อกําหนดนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
“คณะกรรมการกองทุ น ” หมายความว่ า คณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ การส่ ง คนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างที่จ่ายเงิน เข้ากองทุน เพื่อการส่ง คนต่างด้าวกลับ ออกไป
นอกราชอาณาจักร
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการจัดหางาน
ข้อ ๔ การใช้จ่ายเงินกองทุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้เป็นไปตามลําดับความสําคัญ
ดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกจ้างที่ถูกหักเงินค่าจ้างและนําส่งเข้ากองทุน
(ก) คืนเงินให้แก่ลูกจ้างซึ่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
(ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งลูกจ้างกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทํางานของคนต่างด้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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(๓) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งคนต่างด้าว หรือผู้ถูกสั่งเนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ
(๔) ค่าใช้จ่ายอันจําเป็นต่อการบริหารกองทุน
ข้อ ๕ การจัดสรรเงิน กองทุน เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัด การเกี่ย วกับการทํางานของคน
ต่างด้าวตามแนวทางและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้หน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับเงินกองทุนจัดทําข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กองทุนประกาศกําหนด โดยโครงการที่จะขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนต้องไม่ซ้ําซ้อนกับงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ
(๒) การจั ด สรรเงิ น กองทุ น เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การทํ า งานของคนต่ า งด้ า ว
ให้พิจารณาตามความจําเป็นของภารกิจในหน่วยงานนั้น
(๓) ให้ ห น่ ว ยงานที่ ข อรั บ เงิ น กองทุ น เปิ ด บั ญ ชี กั บ ธนาคารสํ า หรั บ การรั บ โอนเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ
การจัดสรร และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากพร้อมส่งสําเนาสมุดเงินฝากให้กรมการจัดหางาน เพื่อจะได้สั่ง
จ่ายเงินกองทุนเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรง กรณีได้รับการจัดสรรเงินกองทุนให้รายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้เงินต่อคณะกรรมการกองทุน ภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ข้อ ๖ การใช้จ่ายเงิน กองทุน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัด การเกี่ย วกับการทํางานของ
คนต่างด้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ใช้จ่ายเงินกองทุนภายในวงเงินตามคําขอรับการจัดสรรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
กองทุน
(๒) เงินกองทุนให้จ่ายได้ตามประเภทงบรายจ่าย ดังนี้
(ก) งบบุคลากร ได้แก่ ค่าจ้าง โดยให้จ่ายเป็น ค่าจ้างชั่วคราวได้เฉพาะกรณีที่จําเป็น
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ตามอัตราค่าจ้างและวุฒิการศึกษาที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
(ข) งบดําเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(ค) งบลงทุน เฉพาะค่าครุภัณฑ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
(ง) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินกองทุนและค่าธรรมเนียมการให้บริการรับ ส่งเงิน
ตามที่ธนาคารเรียกเก็บ
(จ) งบรายจ่ายอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน
(๓) ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานมี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลง เพิ่ ม หรื อ ลดค่ า ใช้ จ่ า ยใด ๆ
ในประเภทค่าใช้จ่ายเดียวกันภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้ดําเนินการ
เฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาในการดําเนินงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประโยชน์
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทํางานของคนต่างด้าว และต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย การดําเนินงาน
และผลผลิตตามที่ร ะบุในเอกสารประกอบการจัดทําข้อเสนอเพื่อขอรับการจัด สรรเงินกองทุนและต้อง
ไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
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เมื่อหน่วยงานได้ดําเนินการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รายงาน
ให้คณะกรรมการกองทุนทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดค่าใช้จ่าย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร

