รายงานผลการดำเนินงาน

กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนตางดาว

ประจำปี 2562
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คำ�นำ�
     สำ � นั ก งานกองทุ น เพื่อการบริ ห ารจั ด การการทำ � งานของคนต่า งด้ า ว ได้ จ ั ด ทำ �
“รายงานผลการดำ � เนิ น งานกองทุนเพื่อการบริ ห ารจั ด การการทำ � งานของคนต่ า งด้ า ว ประจำ � ปี
งบประมาณ ๒๕๖๒” เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลการดำ�เนินงานของกองทุนเพื่อการบริหาร
จั ด การการทำ � งานของคนต่า งด้ า วให้ ห น่ว ยงานภาครั ฐ องค์ ก รเอกชน และประชาชนทั่ว ไป
ได้รับทราบถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ โครงการ
ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ และผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงิน  
     สำ�นักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
“รายงานผลการดำ � เนิ น งานกองทุน เพื่อการบริ ห ารจั ด การการทำ � งานของคนต่ า งด้ า ว ประจำ � ปี
งบประมาณ ๒๕๖๒” จะเป็นประโยชน์ ต่ อหน่ วยงานในการนำ � ข้ อ มู ล ไปใช้ ประกอบการพิ จารณา
ปรั บ กรอบและวางแนวทางการดำ � เนิ น งาน การจั ด ทำ � แผนงาน /โครงการ เพื่อขอรั บ การอุ ด หนุน
และช่ ว ยเหลื อ ในการดำ � เนิ น การบริ ห ารจั ด การเกี่ยวกั บ การทำ � งาน การจั ด สวั ส ดิ ก าร การศึ ก ษา
การสาธารณสุข และการให้ความคุ้มครองด้านแรงงาน แก่คนต่างด้าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน ฯ อย่างแท้ จ ริ ง และสอดคล้อ งกับ ระเบีย บ ข้ อ กำ � หนด และกฎหมายที่ เกี่ย วข้ อ ง
รวมทั้งสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวต่อไป
                                             สำ�นักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
                                  
                 
  เมษายน ๒๕๖๓

สารบัญ
เรื่อง

				
						
หน้า
บทที่ ๑ : ข้อมูลพื้นฐานของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
๑
         - การจัดตั้ง
         
         ๑
         - ที่มาของเงินกองทุน
         
๑
         - วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุน
         
๑
         - โครงสร้างการบริหารงาน
         
๒
         - แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน
         
๙
         - การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเงินกองทุนฯ                 ๑๐
         - บทบาทและภารกิจของกองทุนฯ
        
       ๑๑
บทที่ ๒ : แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ปี ๒๕๖๒ ๑๒
         - วิสัยทัศน์
        
       ๑๒
         - พันธกิจ
        
       ๑๒
         - เป้าประสงค์
        
       ๑๒
         - ยุทธศาสตร์
        
       ๑๒
บทที่ ๓ : ผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งาน
๑๗
ของคนต่างด้าว ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
         - การวางแผนและจัดทำ�งบประมาณ
           
       ๑๗
         - การจัดสรรเงินและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
           
       ๑๘
         - ผลการใช้จ่ายเงิน (จำ�แนกตามโครงการ)
           
       ๑๙
         - รายงานผลการดำ�เนินงานของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ                  ๒๒
บทที่ ๔ : การคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
๓๐
         - การคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร     ๓๐
- วิธีการขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
           นอกราชอาณาจักร
        
       ๓๑
บทที่ ๕ : การติดตามผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
๓๒
การทำ�งานของคนต่างด้าว
         - การติดตามผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
                ๔๘
         - การจัดประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่
        
       ๕๓
         - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ  ๕๙

บทที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว
๑. การจัดตั้ง
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าวจัดตั้งขึ้นตามพระราชกำ�หนดการบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๕ กำ�หนดให้จดั ตั้งกองทุนขึ้นในกรมการจัดหางาน
เรียกว่า “กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว” เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำ�หรับใช้จ่าย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
๒. ที่มาของเงินกองทุน
๒.๑ เงินหรือทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามมาตรา ๑๔๐
๒.๒ เงินเพิ่มตามมาตรา ๑๑ วรรคห้า และมาตรา ๔๗ วรรคสอง และค่าปรับทางปกครองที่ ปรับ
ตามพระราชกำ�หนดนี้
๒.๓ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
๒.๔ เงินค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บได้ต ามพระราชกำ�หนดนี้ตามที่กระทรวงการคลังอนุญาต
ให้นำ�ไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องนำ�ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
๒.๕ ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
๒.๖ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้ตามความจำ�เป็น
๒.๗ เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนได้รับไม่ว่ากรณีใด
๓. วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุน
๓.๑ ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึง่ เข้ามาทำ�งานตามพระราชกำ�หนดนี้ที่ ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
ด้านแรงงาน
๓.๒ ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
๓.๓ ช่วยเหลือและอุ ดหนุนหน่ วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ที่ เสนอโครงการหรือแผนงาน
ในการดำ�เนินการบริหารจัดการเกี่ ยวกับการทำ�งาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข
และการให้ความคุ้มครองด้านแรงงาน แก่คนต่างด้าว
๓.๔ คืนให้แก่คนต่ างด้าวที่ สง่ เงินเข้ากองทุนเพื่ อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามพระราชบัญญัติการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำ�เนินการ
ดังกล่าว
๓.๕ บริหารกองทุน
๓.๖ บริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าวตามพระราชกำ�หนดนี้
รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑

๔. โครงสร้างการบริหารงาน
การบริหารกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว เป็นไปตามพระราชกำ�หนด                   
การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่ างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๘ โดยคณะกรรมการกองทุ น
เพื่ อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว มีโครงสร้าง ดังนี้
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการ

อธิบดีกรมการจัดหางาน
รองประธานกรรมการ

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

ผู้แทนสำ�นักงบประมาณ
กรรมการ

ผู้แทนสำ�นักงานอัยการสูงสุด

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน ๕ คน
กรรมการ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานกองทุนฯ
กรมการจัดหางาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

๒

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
กรมการจัดหางาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
      ๑. กำ�หนดนโยบาย กำ�กับดูแลการบริหารจัดการและติดตามการดำ�เนินงาน
    ให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
      ๒. กำ� หนดหลักเกณฑ์ วิ ธ ี ก าร และเงื่ อนไขของการใช้จ่ ายเงิ น กองทุน ตาม
    วัตถุประสงค์ของกองทุน
      ๓. พิจารณาอนุมัติแผนการดำ�เนินงานประจำ�ปี
      ๔. พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่ อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
      ๕. ออกระเบียบเกี่ ยวกับการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหา
    ผลประโยชน์ และการตรวจสอบภายในของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
      ๖. ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แ ละวิธีก ารจ่ายเงินกองทุน เพื่อใช้ ในการ
    บริหารจัดการเกี่ยวกับการทำ�งานของคนต่างด้าว และการเบิกจ่ายเงินทดรองในการดำ�เนินการ
    ดั งกล่ า ว

๓

คณะกรรมการกองทุน ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บ ั ติก าร
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย ๓ คณะ ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว มีโครงสร้าง ดังนี้
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของสำ�นักงานกองทุนฯ
ประธานอนุกรรมการ

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ

ผู้แทนสำ�นักงบประมาณ
อนุกรรมการ

ผู้แทนสำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
อนุกรรมการ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมายกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่เกิน ๓ คน)
อนุกรรมการ

เลขานุการกรม
กรมการจัดหางาน
อนุกรรมการ

ผู้อำ�นวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมการจัดหางาน
อนุกรรมการ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
กรมการจัดหางาน
อนุกรรมการ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานกองทุนฯ
กรมการจัดหางาน
อนุกรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
สำ�นักงานกองทุนฯ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

๔

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
สำ�นักงานกองทุนฯ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

		
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
  ๑. กลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุน เพื่อ การบริ ห ารจั ดการการทำ � งานของคนต่า งด้าว
ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ป ระสงค์ ข อรั บ การจั ด สรรชั้ น ต้ น ก่อน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนงาน
การบริหารจัดการ ตามที่ กฎหมายกำ�หนด
  ๒. ประสานงานกับคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
เพื่ อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าวเพื่อจัดส่งเอกสารและอาจเชิญผู้แทนหน่วยงาน
ที่เกี่ ยวข้องมาให้ข้อมูลตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
  ๓. รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่ อการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว
  ๔. ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการกองทุ น เพื่อ การบริ ห ารจั ด การการทำ � งาน
ของคนต่ างด้าวมอบหมาย

๕

๒. คณะอนุ กรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนเพื่ อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว มีโครงสร้าง ดังนี้
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของสำ�นักงานกองทุนฯ
ประธานอนุกรรมการ

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ

ผู้แทนสำ�นักงบประมาณ
อนุกรรมการ

ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุกรรมการ

ผู้แทนสำ�นักงานอัยการสูงสุด
อนุกรรมการ

เลขานุการกรม
กรมการจัดหางาน
อนุกรรมการ

ผู้อำ�นวยการกองนิติการ
กรมการจัดหางาน
อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่เกิน ๒ คน)
อนุกรรมการ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
กรมการจัดหางาน
อนุกรรมการ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานกองทุนฯ
กรมการจัดหางาน
อนุกรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
สำ�นักงานกองทุนฯ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

๖

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

		
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
           ๑. จัดทำ� ปรับปรุง พัฒนา และเร่งรัดการออก กฎระเบียบ คำ�สั่ง ข้อกำ�หนด และประกาศ
ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
           ๒. พิจารณาเกี่ ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและให้ความเห็นในข้อกฎหมาย
ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
           ๓. ประสานงานกั บ คณะบุค คลและหน่ว ยงานอื่น ที่เกี่ ย วข้อ งเพื่อ จั ด ส่ ง เอกสารหรื อ
เชิญผู้ แทนมาร่วมชี้แจงตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
           ๔. รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว
           ๕. ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการกองทุ น เพื่อ การบริ ห ารจั ด การการทำ � งาน
ของคนต่างด้าวมอบหมาย

๗

๓. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จ่าย
เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว มีโครงสร้าง ดังนี้
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ที่ปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมาย
ประธานอนุกรรมการ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของสำ�นักงานกองทุนฯ
รองประธานอนุกรรมการ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
กรมการจัดหางาน
อนุกรรมการ

ผู้แทนสำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ

ผู้แทนสำ�นักงบประมาณ
อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่เกิน ๓ คน)
อนุกรรมการ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
กรมการจัดหางาน
อนุกรรมการ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานกองทุนฯ
กรมการจัดหางาน
อนุกรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
สำ�นักงานกองทุนฯ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

๘

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
สำ�นักงานกองทุนฯ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

		
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จา่ ยเงิน
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว มีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
		
๑. ติดตาม และประเมินผลการดำ�เนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่ อการ
บริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าวของหน่ วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่ อการ
บริหารจัดการการทำ�งานของคนต่ างด้าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ ายเงินกองทุ น
เพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
		
๒. ให้คำ�ปรึกษา ข้อเสนอแนะ และรายงานการดำ�เนินงานและการใช้จ่ าย
เงินกองทุ น เพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็น
ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามแ ล ะประเมินผลการดำ � เนิ น ง านแ ล ะ ผลการใช้ จ่ า ยเงิ น กองทุน
เพื่ อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
		
๓. รายงานผลการดำ�เนินงานต่ อคณะกรรมการกองทุ นเพื่ อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าวทุกสามเดือน
		
๔. ปฏิ บ ั ต ิ หน้า ที่ อื่น ตามที่ ค ณะกรรมการกองทุน เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
การทำ�งานของคนต่างด้าวมอบหมาย
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน
		
การจั ด สรรเงิ น กองทุ น เพื่อ เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกับ
การทำ�งานของคนต่างด้าว ให้ดำ�เนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
		
หน่ ว ยง านที่ ป ระสงค์ ข อรั บ การจั ด สรรเงิ น กองทุน จัด ทำ � ข้ อ เสนอ
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน เป้าหมายการดำ�เนินงาน ผลผลิต ตัวชี้วัด และวงเงิน
ซึ่งมีรายละเอียดที่ขอรับการจัดสรร ประมาณการรายจ่าย และแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อเสนอ
ขออนุมัติต่อคณะกรรมการกองทุนก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กองทุนกำ�หนด โดยโครงการที่ ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนต้องไม่ซ้ำ�ซ้อนกับงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรจากสำ�นักงบประมาณและแหล่งทุนอื่น
		
การจั ด สรรเงิ น กองทุน เพื่อ เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยการบริห ารจั ด การการทำ � งาน
ของคนต่างด้าวให้พิจารณาตามความจำ�เป็นของภารกิจในหน่วยงานนั้น
		
ให้หน่วยงานที่ ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
ของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่ อบัญชี “กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว (ชือ่ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร)” สำ�หรับการรับโอนเงินที่ได้รับ
การจัดสรร และแจ้ง เลขที่บญ
ั ชีเงินฝากพร้อมส่งสำ�เนาสมุดเงินฝากให้แก่กรมการจัดหางาน
เพื่อจะได้สั่งจ่ายเงินกองทุนเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานโดยตรง และห้ามนำ�เงินอื่นที่ไม่ใช่
เงินกองทุนฝากในบัญชีดังกล่าว
รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๙

การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเงินกองทุนฯ
    การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเกี่ ยวกับการทำ�งาน
     ของคนต่างด้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
    ๑. ใช้จ่ายเงินกองทุนภายในวงเงินตามคำ�ขอรับการจัดสรรที่ได้รับอนุมัติจาก
     คณะกรรมการกองทุน
    ๒. เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารของรัฐ หรือธนาคารพาณิชย์ประเภทรายรับ
     ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว (ชื่อหน่วยงานที่ได้รบั จัดสรร)”
     สำ�หรับจ่ายเงินตามประเภทงบรายจ่าย ดังนี้
งบบุคลากร ได้แก่ ค่าจ้าง โดยให้จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวได้เฉพาะกรณี
     ที่จำ�เป็นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ตามอัตราค่าจ้างและวุฒิการศึกษา
     ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
งบดำ�เนินงาน ให้ใช้จา่ ยได้ตามรายการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมตั ิ โดยให้
     ถัวจ่ายภายใต้กรอบวงเงินที่ ได้รับอนุมัติ เว้นแต่ รายจ่ายประเภทค่าสาธารณูปโภคให้นำ�ไป
     ใช้จ่ายในประเภทอื่ นภายในงบประมาณรายจ่ายนี้ได้ หากไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำ�ระ
งบลงทุนที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
งบรายจ่ายอื่น ให้ใช้จ่ายได้ตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
    ๓. ในกรณีหน่วยงานมีความจำ�เป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดค่าใช้จ่ายใน
     งบดำ�เนินงานภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้ดำ�เนินการเฉพาะ
     เพื่ อแก้ไขปัญหาในการดำ�เนินงาน หรือเพิ่ มประสิทธิ ภ าพในการปฏิบัติงาน โดยคำ�นึง ถึง
     ประโยชน์ในการบริหารจัดการเกี่ ยวกับการทำ�งานของคนต่างด้าว และต้องสอดคล้องกับ
     เป้าหมายการดำ�เนินงานและผลผลิตตามที่ระบุในเอกสารประกอบการจัดทำ�ข้อเสนอ เพื่อขอรับ
     การจัดสรรเงินกองทุนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแต่ต้องไม่เป็นการ
     ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
    เมื่อได้ดำ�เนินการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดค่าใช้จ่าย ให้หัวหน้าส่วนราชการ
     รายงานคณะกรรมการกองทุนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลง เพิม่ หรือลดค่าใช้จา่ ย

๑๐

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

บทบาทภารกิจของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
  สืบ เนื่ อ งจากพระราชกำ � หนดการบริ ห ารจั ด การการทำ � งานของคนต่ า งด้ า ว
  พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ทำ�ให้กองทุน
  เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรสิ้นสภาพไปตามกฎหมาย และได้จัดตั้ง
  กองทุนเพื่ อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าวขึ้นมาทำ�หน้าที่แทน ปัจจุบันกองทุนเพื่อ
  การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ได้ดำ�เนินการบทบาทภารกิจตามพระราชกำ�หนด
  การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำ�หนด
  การบริ หารจัดการการทำ� งานของคนต่า งด้ า ว (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี ภ ารกิ จ ที่สำ�คัญ
  คือ ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำ�งานตามพระราชกำ�หนดนี้ที่ ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
  ด้านแรงงาน ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ   
  หรือองค์กรเอกชนที่เสนอโครงการหรือแผนงานในการดำ�เนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำ�งาน
  การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข และการให้ความคุ้มครองด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว
  รวมทัง้ คืนเงินให้แก่คนต่างด้าวที่สง่ เงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  
  ตามพระราชบัญ ญั ต ิ ก ารทำ � งานของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยเกี่ ย วกับ การ
  ดำ�เนินการดังกล่าวตามมาตรา ๗๗ (๕) บริหารกองทุน (๖) บริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
  ตามพระราชกำ�หนดนี้ ดังนั้น วัตถุประสงค์ดังกล่าวจะส่งผลให้กองทุนฯ ต้องให้การช่วยเหลือและ
  อุดหนุนหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งภาครัฐและองค์กร
  เอกชนและมีแนวโน้มว่าจำ�นวนเงินที่จ ะเสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วย
  เนื่องจากปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเป็นปัญหาที่ สะสมมาเป็นเวลานาน การแก้ปัญหา
  ต้ อ งมองให้ ร อบด้ า น หลายมิ ต ิ ซึ่ ง ปั จ จุ บ ั น ปั ญ หาแรงงานต่ า งด้ า วมี ค วามหลากหลายซั บ ซ้ อ น
  ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สาธารณสุข การศึกษา และสังคม เป็นต้น และนับวันปัญหาแรงงาน
  ต่า งด้ า วจะมี ว ิ ธ ี ก ารและกระบวนการพั ฒ นาตามสถานการณ์ ท ี่เปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ง กองทุ น ฯ
  ต้องมีภารกิจในการติดตามและเร่งรัดการดำ�เนินงานโครงการที่ ได้อนุมัติให้เป็นไปตามแผนงานและ
  กิ จ กรรมที่ ก ำ � หนด รวมถึ ง การบริ ห ารจั ด การเงิ น กองทุ น ให้ เ พี ย งพอที่ จ ะจั ด สรรให้ แ ก่
  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดทำ�หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินให้แก่องค์กรเอกชน   
  นอกจากภารกิจที่เพิ่มขึ้นแล้วยังมีปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลในการบริหาร
  จั ด การแรงงานต่ า งด้ า วที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ กองทุน ฯ ความคาดหวั ง ของผู้มี ส่ว นได้เสีย
  ซึ่งเป็นตัวผลักดันให้กองทุนฯ จำ�เป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพมากขึ้นตามไปด้วย

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑

บทที่ ๒
แผนปฏิบตั กิ ารกองทุนเพือ่ การบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว ปี ๒๕๖๒
วิสัยทัศน์
            เป็ น กองทุน ที่ม ี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ด ี และสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การการทำ � งาน
  ของคนต่างด้าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
๑. บริหารกองทุนหมุนเวียนสำ�หรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ�งานของคนต่างด้าว
๒. สนับสนุนด้านการเงินให้กับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนเพื่ อดำ�เนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
๓. พัฒนาบุคลากรและระบบการให้บริการเกี่ยวกับกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
๑. กองทุนมีการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
๒. สนับสนุนหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน ทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนสามารถ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้องค์กรและเครือข่ายสามารถดำ�เนินงานบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์
            ๑. การพัฒนากองทุน และระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
            ๒. การสนั บ สนุน การบริ ห ารจั ด การแรงงานต่า งด้ า วให้ ภ าครั ฐ และองค์ ก รเอกชน
ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจและรองรับสถานการณ์เร่งด่วน
            ๓. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวขององค์กรและเครือข่าย

๑๒

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนากองทุน และระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อการบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์         ๑. เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
         ๒. เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุน มีประสิทธิภาพ คล่องตัว
กลยุทธ์          ๑. เสริมสร้างศักยภาพของกองทุนให้สอดคล้องกับบทบาทของกองทุน
         ๒. เสริมสร้างบุคลากรของกองทุนและเครือข่ายให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
          
    ในการบริหารจัดการเงินกองทุน
         ๓. พัฒนาและปรับปรุงระบบ กฎ ระเบียบ โครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
         ๔. พัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด          ๑. ร้อยละของหน่วยงานนำ�งบประมาณไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และ
		
โปร่งใส
         ๒. ระดั บ ความสำ � เร็ จ ของกองทุน และเครื อ ข่า ยสามารถบริ ห ารจั ด การ
		
เงินกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         ๓. ระดับความสำ�เร็จของกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติของกองทุนที่ต้อง
		
ปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
         ๔. ระดับความสำ�เร็จของการนำ�เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการ
		
กองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนากองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
ภารกิจ/กิจกรรม (ที่ดำ�เนินการต่อเนื่อง)
๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อการบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว : กรมการจัดหางาน
๒. โครงการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่ อการบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว : กรมการจัดหางาน
๓. โครงการบริหารจัดการเงินกองทุนและเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร : กรมการจัดหางาน
๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชีสำ�นักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว : กรมการจัดหางาน
๕. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว : กรมการจัดหางาน
รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การสนับสนุนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้ภาครัฐ
และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ
และรองรับสถานการณ์เร่งด่วน
เป้าประสงค์
		
๑. เพื่อให้หน่วยงานที่ไ ด้ ร ั บการจั ดสรรเงิ น กองทุ น ทั้ง ภาครั ฐ และองค์ ก ร
          
    เอกชนสามารถดำ � เนิน การตามภารกิ จ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และ
          
    ประสิทธิภาพ
         ๒. เพื่อให้หน่วยงานที่ไ ด้ ร ั บการจั ดสรรเงิ น กองทุ น ทั้ง ภาครั ฐ และองค์ ก ร
          
    เอกชน แก้ไข จัดระบบ ป้องกัน และบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิผล
          
    และประสิทธิภาพ
         ๓. การสนับสนุนภารกิจเพื่อรองรับสถานการณ์เร่งด่วนหรือนโยบายที่มีการ
          
    เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๔

		กลยุทธ์
		
		
		
          
		

๑. สนับสนุนการป้องกันปัญหาด้านแรงงานต่างด้าว
๒. สนับสนุนการจัดระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ
๓. สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายด้านแรงงานต่างด้าว
๔. สนั บ สนุ น ภารกิ จ เพื่อ รองรั บ สถานการณ์ เร่ง ด่ว นหรื อ นโยบายที่ม ี ก าร
    เปลี่ยนแปลง
๕. สนับสนุนการให้ความคุ้มครองคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำ�งาน

		ตัวชี้วัด
          
		
          
		
          
		
          

๑. ร้ อ ยละของคนต่า งด้ า วที่ลักลอบเข้ า ทำ � งานแบบผิ ด กฎหมายลดลง
    เปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมา
๒. ร้อยละของคนต่างด้าวที่ ลกั ลอบเข้ามาทำ�งานอย่ างผิดกฎหมาย ถูกตรวจสอบ
    ปราบปราม จับกุม และดำ�เนินคดี
๓. ร้อยละของคนต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำ�งานแบบผิดกฎหมายถูกผลักดัน
    ออกไปนอกราชอาณาจักร
๔. ร้อยละของคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำ � งานได้รับอนุญาตทำ�งาน
    อย่างถูกต้อง

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒
การสนับสนุนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้ภาครัฐและองค์กรเอกชน
สามารถบริหารจัดการเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับสถานการณ์เร่งด่วน
ภารกิจ/กิจกรรม (ที่ดำ�เนินการต่อเนื่อง)
  ๑. โครงการอำ � นวยการและประสานงานด้ า นความมั่ นคงในการแก้ ป ั ญ หาคนต่ า งด้ า วหลบหนี
        เข้าเมือง ๓ สัญชาติ : กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  ๒. โครงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลั ก ลอบเข้ า มาทำ � งานทางบก ประจำ � ปี ง บประมาณ ๒๕๖๒
        : กองทัพบก
  ๓. โครงการปฏิบัติการป้องกันและสกัดกั้นคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองทางลำ�น้ำ�ในพื้นที่ รับผิดชอบ    
        ของกองทัพเรือ : กองทัพเรือ
  ๔. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว : กรมการจัดหางาน
  ๕. โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว : กองทะเบียนจัดหางานกลาง
และคุ้มครองคนหางาน
  ๖. โครงการฝึ ก อบรมเครือข่า ยการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาภัย คุก คามด้ า นแรงงานต่ า งด้ า ว
        และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย : กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  ๗. โครงการประชุมความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานกับประเทศคู่ภาคี : กรมการจัดหางาน
  ๘. โครงการศูนย์แรกรับเข้าทำ�งานและสิ้นสุดการจ้าง : กรมการจัดหางาน
  ๙. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว : กรมการจัดหางาน
๑๐. โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กร
        ภาคีเครือข่าย : กรมการจัดหางาน
๑๑. โครงการตรวจสอบและควบคุ ม ประชากรคนต่า งด้ า วเพื่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยของสั ง คมไทย                 
        : กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๑๒. โครงการสื บ สวน ปราบปราม จั บ กุ ม ผลั ก ดั น และส่ ง กลั บ แรงงานต่ า งด้ า วหลบหนี เข้ า เมื อ ง
        กลับออกไปนอกราชอาณาจักร : สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง
๑๓. โครงการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำ�เนินคดี คนต่างด้าวลักลอบทำ�งานโดยไม่ได้รบั อนุญาต
        : สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
๑๔. โครงการตรวจสอบ ปราบปราม แรงงานต่างด้าว : กรมการจัดหางาน
๑๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ภารกิจ/กิจกรรม (ที่ดำ�เนินการโครงการใหม่)
รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ขององค์กรและเครือข่าย
		เป้าประสงค์
		

เพื่อให้องค์กรและเครือข่ายสามารถดำ�เนินงานบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์         ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ
         ๒. พัฒนาระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด         ๑. ร้อยละของแผนงานโครงการที่สามารถนำ�ไปบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
          
    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         ๒. ร้อยละของระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการพัฒนา
		
เพื่อนำ�ไปใช้ในการบริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
         ๓. ร้ อ ยละของแรงงานต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ ร ั บ การช่ ว ยเหลื อ จากองค์ ก รเอกชน
		
และหน่วยงานโดยเปรียบเทียบกับจำ�นวนแรงงานต่างด้าวที่ ขอรับการ
		
ช่วยเหลือ

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ
ภารกิจ/กิจกรรม (ที่ดำ�เนินการต่อเนื่อง)
๑. โครงการจ้างเหมาบำ�รุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำ�งานคนต่างด้าว : กรมการจัดหางาน
๒. โครงการจ้างเหมาบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
       สำ�หรับการบริหารจัดการกองทุนเพื่ อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว : กรมการจัดหางาน
๓. โครงการจ้ า งเหมาบริ ก ารบำ � รุง รั ก ษาและซ่ อ มแซมแก้ ไขระบบและอุป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์
       งานต่างด้าว : กรมการจัดหางาน
๔. โครงการจ้างเหมาบำ�รุงรักษาระบบให้บริการทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๖๙๔ : กรมการจัดหางาน
ภารกิจ/กิจกรรม (ที่ดำ�เนินการโครงการใหม่)
๑๖

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

บทที่ ๓
ผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
การวางแผนและจัดทำ�งบประมาณ
		 การวางแผนและการจัดทำ�งบประมาณรายจ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ

การทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ได้ให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ แ ก่ กรมการจัด หางาน กองทั พ บก กองทั พ เรื อ สำ � นั ก งานตำ � รวจแห่ ง ชาติ สำ � นั ก งาน
ตรวจคนเข้ า เมือ ง กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน กองอำ � นวยการรั ก ษาความมั่น คงภายใน
ราชอาณาจักร กรมประมง ที่มีผลต่อการจัดระบบแรงงานต่างด้าวเพื่อให้การดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ได้จัดลำ�ดับความสำ�คัญ
ของภารกิจที่เสนอของบประมาณเงินกองทุนและกำ�หนดเป้าหมายให้เหมาะสม พิจารณาทบทวน
เพื่อชะลอปรับลดหรือยกเลิกการดำ�เนินภารกิจต่างๆ ที่ มีความสำ�คัญระดับต่ำ� หรือหมดความจำ�เป็น
หรือ ไม่ส อดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ป ั จ จุ บ ั น ตามหลัก ๓ R (Review Redeploy Replace)
เพื่อนำ�งบประมาณเงินกองทุนดังกล่าวไปดำ�เนินภารกิจที่มีความสำ�คัญเร่งด่วนในการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว

		 คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าวได้จัดสรร

งบประมาณกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการทำ�งานของคนต่างด้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว และสถานการณ์ของการจัดระบบแรงงานต่างด้าว
ในปั จ จุ บ ั น ประจำ� ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็ น เงิ น ทั ้ ง สิ้น จำ � นวน ๖๓๙,๙๘๙,๕๖๕.๐๐ บาท
ตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารกองทุน เพื่อ การบริ ห ารจั ด การการทำ � งานของคนต่า งด้ า ว ประกอบด้ ว ย
๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

		 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากองทุนและระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อการบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

		 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสนั บสนุนการบริ ห ารจั ดการแรงงานต่ า งด้ า วให้ ภ าครั ฐ และ
องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ และรองรับสถานการณ์เร่งด่วน

		 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวขององค์กร
และเครือข่าย

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๗

การจัดสรรเงินและการใช้จ่ายเงิน
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เงินที่ได้รับการจัดสรร

รวมผลการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ

ร้อยละ
ของการ
ใช้จ่าย

ลำ�ดับที่

การจัดสรร
รวมทั้งสิ้น

หน่วยงาน

๑

กรมการจัดหางาน

๕๕๕,๒๒๔,๑๒๕ ๑๙๑,๒๓๙,๗๔๐ ๓๔๐,๕๑๙,๓๑๕ ๒๓,๔๖๕,๐๗๐ ๔๔๒,๔๒๕,๘๑๓.๓๖ ๑๑๒,๗๙๘,๓๑๑.๖๔

๗๙.๖๘

๒

สำ�นักงานตำ�รวจ
แห่งชาติ

๓๒,๕๖๙,๕๐๐

-

๓๒,๕๖๙,๕๐๐

-

๓๒,๔๔๑,๓๐๑.๖๖

๑๒๘,๑๙๘.๓๔

๙๙.๖๑

๓

สำ�นักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง

๓๕,๐๐๐,๐๐๐

-

๓๕,๐๐๐,๐๐๐

-

๓๔,๗๖๓,๔๐๗.๑๘

๒๖๓,๕๙๒.๘๒

๙๙.๓๒

๔

กอ.รมน.

๔,๒๒๕,๖๐๐

-

๔,๒๒๕,๖๐๐

-

๔,๒๒๕,๖๐๐

-

๑๐๐

๕

กองทัพบก

๖,๕๕๐,๓๐๐

-

๖,๕๕๐,๓๐๐

-

๖,๕๕๐,๓๐๐

-

๑๐๐

๖

กองทัพเรือ

๒,๗๑๗,๗๒๐

-

๒,๗๑๗,๗๒๐

-

๒,๗๑๗,๗๑๕.๑๓

๔.๘๗

๑๐๐

๗

กรมสวัสดิการฯ

๓,๑๗๔,๓๔๐

-

๓,๑๗๔,๓๔๐

-

๓,๐๙๖,๖๐๒.๖๐

๗๗,๗๓๗.๑๐

๙๗.๕๕

๘

กรมประมง

๕๒๗,๙๘๐

-

๕๒๗,๙๘๐

-

๒๖๒,๙๓๑.๖๕

๒๖๕,๐๔๘.๓๕

๔๙.๘๐

งบบุคลากร

งบดำ�เนินงาน

งบลงทุน

คงเหลือ

รวมยอดเงินกองทุนฯทั้งสิ้น ๖๓๙,๙๘๙,๕๖๕ ๑๙๑,๒๓๙,๗๔๐ ๔๒๕,๒๘๔,๗๕๕ ๒๓,๔๖๕,๐๗๐ ๕๒๖,๔๘๓,๖๗๑.๘๘ ๑๑๓,๕๐๕,๘๙๓.๑๒ ๘๒.๒๖

สรุปผลการจัดสรรเงินและการใช้จ่ายเงิน
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เงินที่ได้รับการจัดสรร

ลำ�ดับที่

การจัดสรร
รวมทั้งสิ้น

หน่วยงาน

๑

หน่วยงานภายใน

๕๕๕,๒๒๔,๑๒๕ ๑๙๑,๒๓๙,๗๔๐ ๓๔๐,๕๑๙,๓๑๕

๒

หน่วยงานภายนอก

๘๔,๗๖๕,๔๔๐

งบบุคลากร

-

งบดำ�เนินงาน

๘๔,๗๖๕,๔๔๐

งบลงทุน
๒๓,๔๖๕,๐๗๐
-

รวมผลการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ

คงเหลือ

ร้อยละ
ของการ
ใช้จ่าย

๔๔๒,๔๒๕,๘๑๓.๓๖ ๑๑๒,๗๙๘,๓๑๑.๖๔ ๗๙.๖๘
๘๔,๐๕๗,๘๕๘.๕๒

๗๐๗,๕๘๑.๔๘

๙๙.๑๗

รวมยอดเงินกองทุนฯทั้งสิ้น ๖๓๙,๙๘๙,๕๖๕ ๑๙๑,๒๓๙,๗๔๐ ๔๒๕,๒๘๔,๗๕๕ ๒๓,๔๖๕,๐๗๐ ๕๒๖,๔๘๓,๖๗๑.๘๘ ๑๑๓,๕๐๕,๘๙๓.๑๒ ๘๒.๒๖

๑๘

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการใช้จา่ ยเงิน (จำ�แนกตามโครงการ) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. กรมการจัดหางาน
ลำ�ดับที่

งบที่ได้การจัดสรร (บาท)
โครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เงินที่ได้รับ
การจัดสรร (บาท)

งบบุคลากร

งบดำ�เนินงาน

งบลงทุน

ผลการใช้จ่ายเงิน

คงเหลือ

ร้อยละ
ของการ
ใช้จ่าย

๑ งบบริหารกองทุนฯ
  - สำ�นักงานกองทุนฯ
๒ โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
- สจก. เขต ๑ - ๑๐
- สจจ. ๗๖ จังหวัด
- สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
- สำ�นักงานกองทุนฯ
- กองทะเบียนฯ
- สำ�นักงานเลขานุการกรม
- กลุ่มตรวจสอบภายใน

๘,๘๐๐,๐๐๐
๓๕๕,๔๐๓,๕๐๘
๓๕,๕๑๕,๘๗๙
๒๔๕,๕๙๔,๗๕๖
๕๒,๗๔๙,๐๓๓
๗,๖๑๙,๕๐๖
๒,๕๒๒,๗๔๑
๑๐,๘๙๕,๙๑๓
๕๐๕,๖๘๐

๑๘๙,๖๔๕,๕๔๐
๒๓,๔๙๑,๕๖๐
๑๓๗,๔๑๖,๓๒๐
๑๗,๑๕๑,๐๐๐
๖,๙๑๑,๘๘๐
๑,๙๑๘,๒๖๐
๒,๗๕๖,๕๒๐
-

๘,๔๘๕,๐๐๐
๑๖๕,๗๕๗,๙๖๘
๑๒,๐๒๔,๓๑๙
๑๐๘,๑๗๘,๔๓๖
๓๕,๕๙๘,๐๓๓
๗๐๗,๖๒๖
๖๐๔,๔๘๑
๘,๑๓๙,๓๙๓
๕๐๕,๖๘๐

๓๑๕,๐๐๐
-

๗,๙๗๘,๐๒๐.๙๓
๓๒๐,๕๗๔,๖๙๗.๐๓
๓๒,๐๘๘,๑๐๒.๔๓
๒๓๔,๐๘๘,๓๙๖.๑๐
๓๖,๗๖๐,๕๔๙.๓๕
๖,๘๙๒,๑๗๙.๗๗
๒,๓๐๙,๘๕๔.๙๘
๘,๐๖๓,๙๔๕.๒๐
๓๗๑,๖๖๙.๒๐

๘๒๑,๙๗๙.๐๗
๓๔,๘๒๘,๘๑๐.๙๗
๓,๔๒๗,๗๗๖.๕๗
๑๑,๕๐๖,๓๕๙.๙๐
๑๕,๙๘๘,๔๘๓.๖๕
๗๒๗,๓๒๖.๒๓
๒๑๒,๘๘๖.๐๒
๒,๘๓๑,๙๖๗.๘๐
๑๓๔,๐๑๐.๘๐

๙๐.๖๖
๙๐.๒๐
๙๐.๓๕
๙๕.๓๑
๖๙.๖๙
๙๐.๔๕
๙๑.๕๖
๗๔.๐๑
๗๓.๕๐

๓ โครงการจัดประชุมนายจ้าง
- สจก. เขต ๑ - ๑๐
- สจจ. ๗๖ จังหวัด

๑๑,๙๙๕,๕๐๐
๑,๓๙๖,๕๐๐
๑๐,๕๙๙,๐๐๐

-

๑๑,๙๙๕,๕๐๐
๑,๓๙๖,๕๐๐
๑๐,๕๙๙,๐๐๐

-

๑๑,๘๖๑,๑๙๔.๓๙
๑,๓๘๙,๗๐๔
๑๐,๔๗๑,๔๙๐.๓๙

๑๓๔,๓๐๕.๖๑
๖,๗๙๖
๑๒๗,๕๐๙.๖๑

๙๘.๘๘
๙๙.๕๑
๙๘.๘๐

๖,๘๑๗,๓๐๐

-

๖,๘๑๗,๓๐๐

-

๖,๔๐๑,๗๘๗.๓๓

๔๑๕,๕๑๒.๖๗

๙๓.๙๑

๑๖๑,๖๐๐
๔๐,๓๑๐,๐๐๐
๖,๙๑๐,๐๐๐
๓๓,๔๐๐,๐๐๐

-

๑๖๑,๖๐๐
๔๐,๓๑๐,๐๐๐
๖,๙๑๐,๐๐๐
๓๓,๔๐๐,๐๐๐

-

๑๖๑,๖๐๐
๑๐๐
๑๓,๐๐๑,๑๑๐.๙๙ ๒๗,๓๐๘,๘๘๙.๐๑ ๓๒.๒๕
๖,๕๑๓,๒๘๙.๐๑
๓๙๖,๗๑๐.๙๙ ๙๔.๒๖
๖,๔๘๗,๘๒๑.๙๘ ๒๖,๙๑๒,๑๗๘.๐๒ ๑๙.๔๒

๔๗,๕๖๘,๓๐๐

-

๔๗,๕๖๘,๓๐๐

-

๓๗,๐๗๘,๙๖๓.๓๔ ๑๐,๔๘๙,๓๓๖.๖๖ ๗๗.๙๕

๑๑,๓๑๗,๖๐๐

-

๑๑,๓๑๗,๖๐๐

-

๕,๘๖๐,๖๔๘.๖๗

๓๐๐,๐๐๐

-

๓๐๐,๐๐๐

-

๒๙๗,๔๐๗

๒,๕๙๓

๙๙.๑๔

๔,๔๖๗,๒๐๐

-

๔,๔๖๗,๒๐๐

-

๑,๗๗๓,๖๘๗

๒,๖๙๓,๕๑๓

๓๙.๗๐

๑๙๗,๐๐๐

-

๑๙๗,๐๐๐

-

๑๒๘,๒๐๐

๖๘,๘๐๐

๖๕.๐๘

๔ โครงการตรวจสอบ ปราบปราม แรงงานต่างด้าว
- สจจ. ๗๖ จังหวัด
๕ โครงการเครือข่ายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจังหวัดพังงา
- สจจ.พังงา
๖ โครงการประชาสัมพันธ์
- สจจ. ๗๖ จังหวัด
- สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
๗ โครงการศูนย์แรกรับเข้าทำ�งานและสิ้นสุดการจ้าง
- สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
๘ โครงการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำ�งานและสิ้นสุดการจ้าง
จังหวัดระนอง
- สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
๙ โครงการติดตามการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
(สำ�นักผู้ตรวจราชการ)
- สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
๑๐ โครงการประชุมความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานกับ
ประเทศคู่ภาคี (เมียนมา ลาว กัมพูชา และประเทศอื่นๆ)
- สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
๑๑ โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว

-

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๕,๔๕๖,๙๕๑.๓๓ ๕๑.๗๘

๑๙

ผลการใช้จา่ ยเงิน (จำ�แนกตามโครงการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำ�ดับที่

งบที่ได้การจัดสรร (บาท)
โครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑๓ โครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างงานแรงงานต่างด้าว
อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
- สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
๑๔ โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานต่างด้าว
- กองทะเบียนจัดหางานกลางฯ
๑๕ โครงการศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
- กองทะเบียนจัดหางานกลางฯ
๑๖ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชี
- สำ�นักงานกองทุนฯ
๑๗ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการเงินกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
- สำ�นักงานกองทุนฯ
๑๘ โครงการสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำ�
แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว
- สำ�นักงานกองทุนฯ
๑๙ โครงการติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานและผลการ
ใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว
- สำ�นักงานกองทุนฯ
๒๐ โครงการจ้างเหมาบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำ�หรับการบริหาร
จัดการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๑ โครงการจ้างเหมาบำ�รุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำ�งาน
ของคนต่างด้าว
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๒ โครงการจ้างเหมาบำ�รุงรักษาระบบบริการทางโทรศัพท์
สายด่วน ๑๖๙๔
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๓ โครงการจ้างเหมาบริการบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
ระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์งานต่างด้าว
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๔ โครงการจัดทำ�ระบบการขอรับใบอนุญาตทำ�งานสำ�หรับ
คนต่างด้าวด้วยระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น

๒๐

เงินที่ได้รับ
การจัดสรร (บาท)

ร้อยละ
ของการ
ใช้จ่าย

ผลการใช้จ่ายเงิน

คงเหลือ

-

๖,๓๕๓,๙๐๘.๖๑

๔,๙๐๑,๓๖๑.๓๙

๕๖.๔๕

๗,๖๖๓,๖๐๐

-

๗,๒๖๗,๒๙๑.๒๓

๓๙๖,๓๐๘.๗๗

๙๔.๘๓

-

๕,๔๐๙,๒๙๒

-

๓,๖๖๖,๔๐๕.๙๙

๑,๗๔๒,๘๘๖.๐๑

๖๗.๗๘

๔๗๙,๙๐๐

-

๔๗๙,๙๐๐

-

๓๘๕,๒๑๕

๙๔,๖๘๕

๘๐.๒๗

๓๓๐,๘๐๐

-

๓๓๐,๘๐๐

-

๓๐๓,๐๙๘

๒๗,๗๐๒

๙๑.๖๓

๔๕๒,๒๐๐

-

๔๕๒,๒๐๐

-

๓๙๕,๑๕๘

๕๗,๐๔๒

๘๗.๓๙

๑,๒๔๖,๓๐๐

-

๑,๒๔๖,๓๐๐

-

๔๐๔,๕๔๒.๘๐

๘๔๑,๗๕๗.๒๐

๓๒.๔๖

๖,๑๐๕,๖๐๐

-

๖,๑๐๕,๖๐๐

-

๖,๑๐๕,๖๐๐

-

๑๐๐

๙๔๐,๐๐๐

-

๙๔๐,๐๐๐

-

๙๓๙,๙๙๙.๙๖

๐.๐๔

๑๐๐

๒๒๖,๐๐๐

-

๒๒๖,๐๐๐

-

๒๒๕,๙๙๙.๙๖

๐.๐๔

๑๐๐

๙,๙๐๐,๐๐๐

-

๙,๙๐๐,๐๐๐

-

๙,๙๐๐,๐๐๐

-

๑๐๐

๒๒,๐๖๓,๕๐๐

-

๒๕,๕๐๐

๒๒,๐๓๘,๐๐๐

-

๒๒,๐๖๓,๕๐๐

๐

๕๕๕,๒๒๔,๑๒๕

๑๘๙,๖๔๕,๕๔๐

๓๔๒,๑๑๓,๕๑๕

งบบุคลากร

งบดำ�เนินงาน

งบลงทุน

๑๑,๒๕๕,๒๗๐

-

๑๑,๒๕๕,๒๗๐

๗,๖๖๓,๖๐๐

-

๕,๔๐๙,๒๙๒

๒๓,๔๖๕,๐๗๐ ๔๔๒,๔๒๕,๘๑๓.๓๖ ๑๑๒,๗๙๘,๓๑๑.๖๔ ๗๙.๖๘

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการใช้จา่ ยเงิน (จำ�แนกตามโครงการ) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. หน่วยงานภายนอก
ลำ�ดับที่

งบที่ได้การจัดสรร (บาท)
โครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เงินที่ได้รับ
การจัดสรร (บาท)

ร้อยละ
ของการ
ใช้จ่าย

ผลการใช้จ่ายเงิน

คงเหลือ

-

๖,๕๕๐,๓๐๐

-

๑๐๐

๒,๗๑๗,๗๒๐

-

๒,๗๑๗,๗๑๕.๑๓

๔.๘๗

๑๐๐

-

๓๒,๕๖๙,๕๐๐

-

๓๒,๔๔๑,๓๐๑.๖๖

๑๒๘,๑๙๘.๓๔

๙๙.๖๑

๓๕,๐๐๐,๐๐๐

-

๓๕,๐๐๐,๐๐๐

-

๓๔,๗๖๓,๔๐๗.๑๘

๒๓๖,๕๙๒.๘๒

๙๙.๓๒

๓,๑๗๔,๓๔๐

-

๓,๑๗๔,๓๔๐

-

๓,๐๙๖,๖๐๒.๙๐

๗๗,๗๓๗.๑๐

๙๗.๕๕

๙๑๒,๐๐๐

-

๙๑๒,๐๐๐

-

๙๑๒,๐๐๐

-

๑๐๐

๑,๒๕๕,๐๐๐

-

๑,๒๕๕,๐๐๐

-

๑,๒๕๕,๐๐๐

-

๑๐๐

๒,๐๕๘,๖๐๐

-

๒,๐๕๘,๖๐๐

-

๒,๐๕๘,๖๐๐

-

๑๐๐

๔,๒๒๕,๖๐๐

-

๔,๒๒๕,๖๐๐

-

๔,๒๒๕,๖๐๐

-

๑๐๐

๓๔๙,๑๐๐

-

๓๔๙,๑๐๐

-

๒๑๒,๘๖๘

๑๓๖,๒๓๒

๖๐.๙๘

๑๗๘,๘๘๐

-

๑๗๘,๘๘๐

-

๕๐,๐๖๓.๖๕

๑๒๘,๘๑๖.๓๕

๒๗.๙๙

รวม

๕๒๗,๙๘๐

-

๕๒๗,๙๘๐

-

๒๖๒,๙๓๑.๖๕

๒๖๕,๐๔๘.๓๕

๔๙.๘๐

รวมทั้งสิ้น

๘๔,๗๖๕,๔๔๐

-

๘๔,๗๖๕,๔๔๐

-

๘๔,๐๕๗,๘๕๘.๕๒

๗๐๗,๕๘๑.๔๘

๙๙.๑๗

โครงการสกัดกั้นแรงงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำ�งาน
๑ ทางบก
- กองทัพบก
โครงการ การปฏิบัติการป้องกัน และผลักดันแรงงาน
ต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองทางลำ�น้ำ� ในพื้นที่รับผิดชอบ
๒
ของกองทัพเรือ
- กองทัพเรือ
โครงการตรวจสอบ
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
๓
- สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
โครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน และส่งกลับ
๔ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร
- สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง
โครงการเพิ
่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว
๕
- กรมสวัสดิการฯ
โครงการอำ�นวยการและประสานงานด้านความมั่นคง
๖ ในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ๓ สัญชาติ
- กอ.รมน.
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหา
๗ ภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย
- กอ.รมน.
โครงการตรวจสอบและควบคุมประชากรแรงงานต่างด้าว
๘ เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย
- กอ.รมน.
รวม
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
๙ (One Stop Service : OSS) (กรมการปกครอง)
- กรมประมง
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
๑๐ (One Stop Service : OSS) (ตม.)
- กรมประมง

งบบุคลากร

งบดำ�เนินงาน

งบลงทุน

๖,๕๕๐,๓๐๐

-

๖,๕๕๐,๓๐๐

๒,๗๑๗,๗๒๐

-

๓๒,๕๖๙,๕๐๐

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑

ลำ�ดับที่

รายงานผลการดำ�เนินงานของหน่วยงาน
ที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงาน

๑ กรมการจัดหางาน

กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ

๑. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
๑.๑ การอนุญาตการทำ�งานของคนต่างด้าว
๑.๑.๑ ออกใบอนุญาตทำ�งานแรงงานต่างด้าว
๑.๑.๒ ต่ออายุใบอนุญาตทำ�งาน
๑.๑.๓ เปลี่ยน/เพิ่มนายจ้าง,สถานที่ทำ�งาน
๑.๒ จัดทำ�ทะเบียนข้อมูลการทำ�งานของคนต่างด้าว
๒. โครงการจัดประชุมนายจ้าง/ผู้นำ�ชุมชน/ประชาชนทั่วไป
๓. โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว
๓.๑ การตรวจสอบการทำ�งานของคนต่างด้าว
๓.๒ การตรวจสอบสถานประกอบการของนายจ้าง
๓.๓ จับกุมดำ�เนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ
๓.๔ จับกุมดำ�เนินคดีคนต่างด้าว
๔. โครงการประชาสัมพันธ์ (สจจ.)
- คัตเอ้าท์
- รถแห่
- สื่อวิทยุท้องถิ่น
- เคเบิ้ลทีวี
- หนังสือพิมพ์
- แบนเนอร์, ไวนิล
- ป้ายอัจฉริยะ, ป้ายผ้า
- ข้อความสั้น
- กระดาษหัวข่าว
- แผ่นพับ,ใบปลิว
- อื่นๆ
    - นายจ้าง/สถานประกอบการ/ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการทำ�งานของคนต่างด้าว
โครงการเครือข่ายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว (สจจ.พังงา)

๒๒

หน่วย
นับ
คน
คน
คน
คน
ครั้ง
คน

๙๓๖,๑๑๘ ๑,๔๐๔,๕๓๙
๔๙๙,๓๔๙
๗๐๕,๑๐๔
๑๘๖,๘๘๙
๑๕๑,๔๘๕
๒๔๙,๘๘๐
๕๔๗,๙๕๐
๑,๐๓๙,๗๘๔ ๑,๖๙๒,๙๕๑
๒๗,๕๒๙
๓๒,๐๔๖

๑๕๐.๐๔
๑๔๑.๒๐
๘๑.๐๖
๒๑๙.๒๙
๑๖๒.๘๒
๑๑๖.๔๑

คน
ราย
ราย
คน

๑๓๒,๐๖๒
๑๕,๕๑๙
๙,๕๓๖
๓,๓๖๓

๑๙๙,๔๒๑
๒๒,๘๕๖
๗๖๕
๒,๘๘๐

๑๕๑.๐๑
๑๔๗.๒๘
๘.๐๒
๘๕.๖๔

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ฉบับ
ป้าย
ป้าย
ครั้ง
แผ่น
แผ่น
ครั้ง

๒๑๔
๑๗๙
๒,๗๙๗
๑๒๘
๕๔,๙๖๓
๒,๓๑๗
๒๑
๑๙,๑๓๕
๓๙๘,๗๑๒
๒๓๒,๑๑๐
๕,๒๗๔

๒๑๕
๑๒๑
๕,๕๔๔
๑๕๓
๖๖,๙๖๗
๓,๑๑๙
๑,๒๑๕
๑๙,๓๘๖
๔๖๖,๘๐๘
๕๑๕,๓๗๕
๒๑,๖๒๖

๑๐๐.๔๗
๖๗.๖๐
๑๙๘.๒๑
๑๑๙.๕๓
๑๒๑.๘๔
๑๓๔.๖๑
๕,๗๘๕.๗๑
๑๐๑.๓๑
๑๑๗.๐๘
๒๑๙.๒๑
๔๑๐.๐๕

ราย
ครั้ง/คน

๑,๙๓๓,๐๓๖ ๒,๕๙๑,๐๖๑
๑

๑๓๔.๐๔

๒๐

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำ�ดับที่

หน่วยงาน
สำ�นักบริหาร
แรงงานต่างด้าว

กิจกรรม/โครงการ

หน่วย
นับ

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ

๑.๑ การจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการ
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
๑.๑.๑ ประชุมคณะกรรมการนโยบายจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.)
๑.๑.๒ ประชุมอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.)
๑.๑.๓ จัดประชุมอื่นๆ (หน่วยงานกรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
โครงการต่างๆ
๒. โครงการศูนย์แรกรับเข้าทำ�งานและสิ้นสุดการจ้าง

ครั้ง

๓๖

๑๘

๕๐

ครั้ง

๖

๓

๕๐

ครั้ง

๖

๓

๕๐

ครั้ง

๒๔

๑๒

๕๐

    - ตรวจสอบและคัดกรองแรงงาน
    - อบรมให้ความรู้
    - บันทึกข้อมูลแรงงานต่างด้าว
    - จัดทำ�ใบอนุญาตทำ�งาน
๓. โครงการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำ�งาน และสิ้นสุดการจ้าง จ.ระนอง

คน
คน
คน
คน

๓๒๖,๐๐๐
๓๒๖,๐๐๐
๓๒๖,๐๐๐
๓๒๖,๐๐๐

๔๑๔,๗๑๑
๔๑๔,๗๑๑
๔๑๔,๗๑๑
๔๑๔,๗๑๑

๑๒๗.๒๑
๑๒๗.๒๑
๑๒๗.๒๑
๑๒๗.๒๑

๒๔,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
๒๔,๐๐๐

๔๑๗
๔๑๗
๔๑๗
๔๑๗

๑.๗๔
๑.๗๔
๑.๗๔
๑.๗๔

๑. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

    กิจกรรมที่ ๑ ตรวจสอบและคัดกรองแรงงาน
คน
    กิจกรรมที่ ๒ อบรมให้ความรู้
คน
    กิจกรรมที่ ๓ บันทึกข้อมูลแรงงานต่างด้าว
คน
    กิจกรรมที่ ๔ จัดทำ�ใบอนุญาตทำ�งาน
คน
๔. โครงการติดตามการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว (สำ�นักผู้ตรวจราชการ)

- เดินทางไปราชการ เพื่อติดตามการบริหาร
ครั้ง
๑๒
๒๕
๕. โครงการประชุมเจรจาความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานกับประเทศคู่ภาคี (พม่า ลาว กัมพูชา และประเทศอื่นๆ)
๕.๑ จัดประชุมเตรียมการก่อนการประชุมฯ
ครั้ง
๘
๕.๒ จัดประชุมเจรจาว่าด้วยความร่วมมือด้านระดับวิชาการ
ครั้ง
๔
    ๕.๓ จัดเลี้ยงรับรองให้กับผู้แทนของประเทศคู่ภาคี
ครั้ง
๔
๕.๔ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่นำ�เข้าแรงงานต่างด้าว
ครั้ง
๔
ตาม MOU ในจังหวัดต่างๆ
    ๕.๕. ภารกิจอื่นๆ
ครั้ง
๔
          ๕.๕.๑ จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้ง
๐
          ๕.๕.๒ เดินทางไปร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้ง
๔
    ๕.๖ ประชุมระดับวิชาการในต่างประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือฯ
ครั้ง
๖
    ๕.๗ เดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อติดตามผู้บริหารฯ
ครั้ง
๖
๖. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
    กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
    กิจกรรมที่ ๒ อบรมให้ความรู้
    กิจกรรมที่ ๓ บันทึกข้อมูลแรงงานต่างด้าว
๗. โครงการศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC
    กิจกรรมที่ ๑ ออกใบอนุญาตทำ�งาน/ต่ออายุใบอนุญาตทำ�งาน
    กิจกรรมที่ ๒ การตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

๒๐๘.๓๓

๒
๓
๖
๓

๒๕
๗๕
๑๕๐
๗๕

๔
๓
๑
๑
๒

๑๐๐
๒๕
๑๖.๖๗
๓๓.๓๓

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

คน
คน

๔,๐๐๐
๔,๐๐๐

๒,๐๑๔
๐

๕๐.๓๕
๐

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๓

ลำ�ดับที่

หน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ

หน่วย
นับ

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ

๘. โครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU

สำ�นักงานกองทุนฯ

กิจกรรมอบรมนายจ้าง แรงงานต่างด้าว องค์กรเอกชน NGOs ฯลฯ
    - ส่วนกลาง
    - ส่วนภูมิภาค
๙. โครงการจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์
    - หนังสือพิมพ์
    - สปอตโทรทัศน์
    - สปอตวิทยุ/พูดข่าว
    - สัมภาษณ์ผู้บริหารทางโทรทัศน์
    - สื่อออนไลน์/โซเซียลมีเดีย
    - สัมภาษณ์ทางวิทยุ
    - คู่มือประชาสัมพันธ์
    - วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
    - โฆษณาแฝงในรายการวาไรตี้/บทละคร
    - สกู๊ปข่าวสื่อโทรทัศน์
๑. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
    ๑.๑ การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการฯ
    ๑.๒ การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรร
เงินกองทุนฯ
    ๑.๓ การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย
กองทุนฯ
    ๑.๔ การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
การดำ�เนินงานกองทุนฯ
โครงการต่างๆ
๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชี

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
เล่ม
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

๑๐
๑๐๐
๓,๐๑๐
๒๕
๕
๗
๒๐๐,๐๐๐
๖
๖
๖

๑๔
๐
๒,๔๕๔
๑๑
๓
๐
๐
๒
๐
๔

๑๔๐
๐
๘๑.๕๓
๔๔
๖๐
๐
๐
๓๓.๓๓
๐
๖๖.๖๗

ครั้ง

๑๐

๘

๘๐

ครั้ง

๑๐

๗

๗๐

ครั้ง

๖

๖

๑๐๐

ครั้ง

๖

๔

๖๖.๖๗

ครั้ง

๑

๑

๑๐๐

คน

๑๔๐

๑๔๐

๑๐๐

๒. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการเงินกองทุน
เพื่อการบริการจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว

ครั้ง

๑

๑

๑๐๐

คน

๕๐

๕๐

๑๐๐

๓. โครงการสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำ�
แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว

ครั้ง

๑

๑

๑๐๐

คน

๘๐

๑๑๐

๑๓๗.๕๐

๔. โครงการติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
     ๔.๑  ติดตามประเมินผลการดำ�เนินงาน
ครั้ง
     ๔.๒  จัดประชุมย่อยระดับพื้นที่
ครัง้

๔
๔

๔
๕

๑๐๐
๑๒๕

     - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

๒๔

รุ่น/คน ๔ / ๒,๐๐๐ ๓ / ๑,๖๒๗
ครั้ง/ชุด ๘๕ / ๑๗,๖๒๕ ๙๒ / ๑๗,๔๓๗

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำ�ดับที่

หน่วยงาน
กองทะเบียน
จัดหางานกลาง
และคุ้มครองคนหางาน

กิจกรรม/โครงการ

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ

ราย
คน

๖๐๐
๘,๖๐๐

๖๓๑
๒๓,๘๕๒

๑๐๕.๑๗
๒๗๗.๓๕

ราย
คน

๑๒
๑๖๒
๔๒,๖๕๓
๔๒,๒๗๗
๓๗๖

๔.๔๔
๓๖

คน
คน

๒๗๐
๔๕๐
๑๒,๐๐๐
๐
๐

ครั้ง

๒๔๐

๓๑๘

๑๓๒.๕๐

ครั้ง

๔

๑๐

๒๕๐

ครั้ง

๑๒

๑๒

๑๐๐

เรื่อง

๘๔๐

๙๖๒

๑๑๔.๕๒

๕. ตรวจสอบใบสำ�คัญการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
๖. บันทึกรายการรับ - จ่าย ในระบบ GFMIS
๗. จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS
๘. จัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP
๙. จัดทำ�สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำ�เดือน
๑๐. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำ�ปรึกษา/รับเรื่องร้องทุกข์
เกี่ยวกับการทำ�งานคนต่างด้าวทางโทรศัพท์ (Call Center)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

๒,๑๖๐
๒,๑๖๐
๖๐๐
๖๐๐
๖๐๐

๒,๖๓๕
๒,๑๔๓
๕๖๙
๕๖๙
๕๗๓

๑๒๑.๙๙
๙๙.๒๑
๙๔.๘๓
๙๔.๘๓
๙๕.๕๐

ครั้ง

๓๗,๒๐๐

๔๔,๗๐๑

๑๒๐.๑๖

๑๑. ตรวจตัดข่าวภารกิจ กิจกรรมฯ ด้านแรงงานต่างด้าว

เรื่อง

๕,๐๔๐

๕,๑๕๕

๑๐๒.๒๘

๑. ตรวจสอบการดำ�เนินงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยรับตรวจตามข้อสังเกตของผู้ตรวจในกรมผู้ตรวจสอบ
ภายในจังหวัดและผู้บริหารกรมฯ

หน่วย

๕

๙

๑๘๐

๒. รายงานผลการตรวจสอบการดำ�เนินงาน และการติดตามผล
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจฯ

ครั้ง

๕

๗

๑๔๐

๓. สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะ รอบ ๔ เดือน รายงานอธิบดีเพื่อทราบ

ครั้ง

๐

๐

๐

๔. รายงานผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบที่มี
นัยสำ�คัญและข้อเสนอแนะให้กรมบัญชีกลางและสำ�นักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินทราบ รอบ ๖ เดือน

ครั้ง

๐

๐

๐

๕. ตรวจสอบในประเด็นข้อสังเกตผู้บริหาร (ถ้ามี)

หน่วย

๐

๐

๐

๑. โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
กิจกรรมที่ ๑
    - ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ
    - ตรวจสอบการทำ�งานของคนต่างด้าว
กิจกรรมที่ ๒
    - ดำ�เนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ
    - จับกุมดำ�เนินคดีแรงงานต่างด้าว
๒. โครงการศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
    - ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
    - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ

สำ�นักงาน
เลขานุการกรม

โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
๑. ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมต่างด้าวที่โอน
เข้าบัญชีเงินฝากคลังผ่านระบบ GFMIS
๒. โอนเงินกองทุนฯ/เงินโครงการของ สบต. ให้ สจจ.
๓. ตรวจสอบการคุมยอดงบประมาณของ สลก. กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๔. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเดินทางไปราชการ/การจัด
ประชุม การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๕

ลำ�ดับที่

หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

กิจกรรม/โครงการ

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ

๑. โครงการจ้างเหมาบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ ๑ บำ�รุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบติดตั้ง
ณ ห้องระบบคอมพิวเตอร์

ครั้ง

๑๒

๑๒

๑๐๐

กิจกรรมที่ ๒ บำ�รุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
กิจกรรมที่ ๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน ณ ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
กิจกรรมที่ ๔ การเบิกจ่าย

ครั้ง

๑

๑

๑๐๐

ครั้ง

๒

๒

๑๐๐

ครั้ง

๑๒

๑๒

๑๐๐

๒. โครงการจ้างเหมาบำ�รุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำ�งานของคนต่างด้าว
กิจกรรมที่ ๑ บำ�รุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนกลางและ
ปริมณฑล
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการตรวจรับงาน ณ ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค

ครั้ง

๓๖

๓๖

๑๐๐

ครั้ง

๒

๒

๑๐๐

กิจกรรมที่ ๓ การเบิกจ่าย

ครั้ง

๑๒

๑๒

๑๐๐

๒
๑๒

๒
๑๒

๑๐๐
๑๐๐

งาน

๑๒

๑๒

๑๐๐

งาน

๔

๔

๑๐๐

ครั้ง
ครั้ง

๑
๑๒

๑
๑๒

๑๐๐
๑๐๐

งาน
งาน
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

๑
๑
๑
๑
๑
๒
๐

๑
๑
๑
๑
๑
๒
๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๐

๓. โครงการจ้างเหมาบำ�รุงรักษาระบบให้บริการทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๖๙๔
กิจกรรมที่ ๑ บำ�รุงรักษาระบบ ณ ห้อง Call Center
กิจกรรมที่ ๒ การเบิกจ่าย

งาน
ครั้ง

๔. โครงการจ้างเหมาบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ
กิจกรรมที่ ๑ บำ�รุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบที่ติดตั้ง
กิจกรรมที่ ๒ บำ�รุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง ปริมณฑล
ภูมิภาค
กิจกรรมที่ ๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน ณ ส่วนกลางและภูมิภาค
กิจกรรมที่ ๔ การเบิกจ่าย
๕. โครงการจัดทำ�ระบบการขอรับใบอนุญาตฯ (E-service)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำ� TOR
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมที่ ๓ จัดทำ�สัญญา
กิจกรรมที่ ๔ เบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๑
กิจกรรมที่ ๕ เบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๒
กิจกรรมที่ ๖ เบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๓
กิจกรรมที่ ๗ เบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๔

๒๖

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำ�ดับที่

หน่วยงาน

๒ กองทัพบก

๓ กองทัพเรือ

๔ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

๕ สำ�นักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง

๖ กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

กิจกรรม/โครงการ

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผล

โครงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำ�งานทางบก
กิจกรรมที่ ๑ การอำ�นวยการ
ครั้ง
๓๔
๓๖
กิจกรรมที่ ๒ การปฏิบัติการ
๒๒๒,๐๘๐
๒๔๙,๓๖๑
  - การลาดตระเวน จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ปิดล้อมตรวจค้น
ครั้ง
๒,๘๘๐
๓,๐๐๐
  - ผลักดัน/ส่งกลับแรงงานต่างด้าว
คน
๙,๖๐๐
๙,๘๐๐
  - ส่งแรงงานต่างด้าวดำ�เนินคดี
คน
๙,๖๐๐
๕,๒๕๐
  - การจับกุมผู้นำ�พา
คน
๐
๓๕
  - จำ�นวนบุคคลที่ผ่านตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ทหารฯ
คน
๒๐๐,๐๐๐
๒๓๑,๒๗๖
โครงการการปฏิบัติการป้องกัน และสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำ�งานทางลำ�น้ำ� ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของกองทัพเรือ
๑. จำ�นวนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
คน
๑,๒๐๐
๘๑๑
ที่ถูกสกัดกั้น
๒. การลาดตระเวน การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด
ครั้ง
๙,๐๐๐
๒๓,๘๙๐
  - ตรวจเยี่ยม/ตรวจค้นเรือประมงในทะเล
ครั้ง
๓,๓๕๔
้
  - ตรวจเยี่ยม/ตรวจค้นเรือประมงในลำ�นำ�โขง
ครั้ง
๘,๐๕๙
  - ลาดตระเวนทางอากาศ
เที่ยว
๑,๐๔๗
  - จุดตรวจ/จุดสกัดทางบก
จุด
๑๑,๔๓๐
โครงการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
๑. ตรวจสอบโครงการ สถานประกอบการฯ
ครั้ง
๗,๒๐๐
๑๒,๖๗๗
๒. จับกุมแรงงานต่างด้าวกระทำ�ผิดมาตรา ๘ และ ๑๐๑
คน
๓,๖๐๐
๕,๑๓๔
๓. จับกุมนายจ้างกระทำ�ผิดมาตรา ๙ และ ๑๐๒
คน
๗๒๐
๓๔๘
โครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน และส่งกลับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร
กิจกรรมที่ ๑ สืบสวน ปราบปรามจับกุม แรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองและลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและ
นายจ้างผู้นำ�พาและผู้ให้ที่พักพิง
  - ปราบปราม จับกุม คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
คน
๑๕๐,๐๐๐
๑๔๕,๔๕๕
  - จับกุมนายจ้าง ผู้นำ�พา และให้ที่พักพิงแก่แรงงานต่างด้าว
คน
๖๓๖
๙๘๓
กิจกรรมที่ ๒ ดำ�เนินการผลักดัน ส่งกลับคนต่างด้าว
ผิดกฎหมายแรงงานต่างด้าว
  - ผลักดัน ส่งกลับคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
คน
๒๗๐,๐๐๐
๒๕๓,๓๘๑

ร้อยละ
๑๐๕.๘๘
๑๑๒.๒๘
๑๐๔.๑๗
๑๐๒.๐๘
๕๔.๖๙
๑๑๕.๖๔

๖๗.๕๘
๒๖๕.๔๔

๑๗๖.๐๗
๑๔๒.๖๑
๔๘.๓๓

๙๖.๙๗
๑๕๔.๕๖

๙๓.๘๔

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว
กิจกรรมที่ ๑ การตรวจแรงงานต่างด้าวโดยชุดเฉพาะกิจ
ส่วนกลาง
กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคุ้มครอง
แรงงานอย่างยั่งยืน
  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
คุ้มครองแรงงานฯ
    (๑) ส่วนกลาง
(๒) ส่วนภูมิภาค
  - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้การเสริมสร้างแรงงาน
    (๑) จ้างแปลภาษา
    (๒) จ้างพิมพ์เอกสาร

ครั้ง

๙

๙

๑๐๐

รุ่น

๒

๒

๑๐๐

คน

๑๐๐

๑๒๑

๑๒๑

รุ่น
คน

๕
๒๕๐

๕
๒๖๓

๑๐๐
๑๐๕.๒๐

ครั้ง

๐

๐

๐

ครั้ง

๐

๐

๐

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๗

ลำ�ดับที่
๗

หน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ

กิจกรรมที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
ของพนักงานตรวจแรงงานเชิงคุณภาพ
(พนักงานแรงงานบรรจุใหม่)

ครั้ง

๑

๑

๑๐๐

คน

๕๐

๕๐

๑๐๐

กิจกรรมที่ ๔ การส่งเสริมความรู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะในการตรวจแรงงาน
กิจกรรมที่ ๕ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
ด้านคุ้มครองแรงงานในการทำ�งานเป็นทีมร่วมกับองค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs)
กิจกรรมที่ ๖ การส่งเสริมพัฒนาความรู้กฎหมายแรงงาน
นอกระบบ
กลุ่มลูกจ้างทำ�งานบ้านฯ และกลุ่มแรงงานต่างด้าว
ในภาคเกษตร
กิจกรรมที่ ๑ การตรวจแรงงานต่างด้าวโดยชุดเฉพาะกิจ
ส่วนกลาง

รุ่น
คน
รุ่น

๒
๑๐๐
๑

๑
๑๐๐
๑

๕๐
๑๐๐
๑๐๐

คน

๗๕

๗๕

๑๐๐

รุ่น

๔

๒

๕๐

คน

๓๐๐

๓๕๑

๑๑๗

ครั้ง

๙

๙

๑๐๐

กองอำ�นวยการรักษาความ
๑. โครงการอำ�นวยการและประสานงานด้านความมั่นคงในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ๓ สัญชาติ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร
ครั้ง
๑
๑
๑๐๐
กิจกรรมที่ ๑ การเดินทางไปราชการติดตามสถานการณ์และ
ตรวจสอบข้อมูลด้านแรงงานต่างด้าว
คน
๐
๐
๐
ครั้ง
๒
๒
๑๐๐
กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
คน
๒๓๘
๒๓๘
๑๐๐
๒. โครงการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย
ครั้ง
๕
๕
๑๐๐
กิจกรรมที่ ๑ การฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง
คน
๔๖๐
๔๖๔
๑๐๐.๘๗
กิจกรรมที่ ๒ การจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงาน
ครั้ง
๕
๕
๓. โครงการตรวจสอบและควบคุมประชากรแรงงานต่างด้าว เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย
ครั้ง
๖๐๐
๖๐๐
กิจกรรมที่ ๑ การจัดเจ้าหน้าที่สำ�รวจจำ�นวนประชากรแรงงาน
ต่างด้าวจำ�นวน ๑๕ จังหวัด ดังนี้
คน
๔๐,๐๐๐
๔๑,๒๕๘

๒๘

๑. จังหวัดราชบุรี
๒. จังหวัดเพชรบุรี
๓. จังหวัดระยอง
๔. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คน
คน
คน
คน

๐
๐
๐
๐

๓,๖๐๔
๒,๖๗๗
๖,๕๔๗
๓,๖๕๐

๕. จังหวัดหนองคาย

คน

๐

๒๑๔

๖. จังหวัดนครพนม
๗. จังหวัดมุกดาหาร

คน
คน

๐
๐

๓๒๑
๔๖๓

๘. จังหวัดพิษณุโลก

คน

๐

๙๘๕

๙. จังหวัดตาก

คน

๐

๓,๗๐๘

๑๐. จังหวัดลำ�พูน
๑๑. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓. จังหวัดสตูล

คน
คน
คน
คน

๐
๐
๐
๐

๒,๐๔๒
๖,๐๕๑
๓,๖๗๗
๓๙๙

๑๔. จังหวัดกระบี่

คน

๐

๒,๔๔๒

๑๕. จังหวัดภูเก็ต

คน

๐

๔,๔๗๘

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๓.๑๕

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำ�ดับที่

หน่วยงาน

๘ กรมประมง

กิจกรรม/โครงการ

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ

กิจกรรมที่ ๒ การจัดชุดปฏิบัติการติดตาม สกัดกั้น
ปราบปรามและจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย จำ�นวน ๑๕ จังหวัด ดังนี้

ครั้ง

๓๗๕

๓๗๕

๑๐๐

คน

๓,๐๐๐

๔,๙๘๗

๑๖๖.๒๓

๑. จังหวัดราชบุรี

คน

๐

๕๖๔

๒. จังหวัดเพชรบุรี
๓. จังหวัดระยอง
๔. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๕. จังหวัดหนองคาย
๖. จังหวัดนครพนม
๗. จังหวัดมุกดาหาร
๘. จังหวัดพิษณุโลก
๙. จังหวัดตาก
๑๐. จังหวัดลำ�พูน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๔๐
๓๐๐
๔๖๒
๕๑๕
๑๕
๖๕
๑๒๑
๑,๐๒๕
๓๗

๑๑. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓. จังหวัดสตูล
๑๔. จังหวัดกระบี่
๑๕. จังหวัดภูเก็ต

คน
คน
คน
คน
คน

๐
๐
๐
๐
๐

๑๓๑
๒๙๓
๐
๖๗
๑,๓๕๒

กิจกรรมที่ ๓ การจัดเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) เดินทาง
ไปขับเคลื่อนโครงการ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ กอ.รมน. จังหวัด

ครั้ง

๒

๒

๑๐๐

กิจกรรมที่ ๔ การจัดประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ

ครั้ง
คน

๑
๕๘

๑
๖๑

๑๐๐
๑๐๕.๑๗

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ในการออกหนังสือคนประจำ�เรือแก่แรงงานต่างด้าวที่ประสงค์
ทำ�งานในกิจการประมงทะเล (กรมการปกครอง)
กิจกรรม : จัดทำ�ทะเบียนประวัติและบัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มี
สัญชาติไทยให้แก่แรงงานต่างด้าวในกิจการประมง

ราย

๑,๓๐๐

๑,๒๒๔

๙๔.๑๕

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ในการออกหนังสือคนประจำ�เรือแก่แรงงานต่างด้าวที่ประสงค์
ทำ�งานในกิจการประมงทะเล (ตม.)
กิจกรรม : ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
(Non - Immigrnt) รหัส L - A ให้กับแรงงานต่างด้าว

ราย

๑,๓๐๐

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๕๙๑

๔๕.๔๖

๒๙

บทที่ ๔
การคืนเงินประกันค่าใช้จ่าย
ในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
		พระราชบัญญัติการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ กำ�หนดให้ลูกจ้างซึ่งได้รับ
อนุญาตทำ�งานตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติและกลุ่มที่นำ�เข้า
ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศต้นทาง กลุ่ม มาตรา ๑๓ (๑) ได้แก่ กลุ่มที่ถกู
เนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพแทนการเนรเทศ
หรืออยู่ระหว่างเนรเทศ กลุ่มมาตรา ๑๓ (๒) กลุ่มหลบหนีเข้าเมืองและได้รับการผ่อนผันให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ และกลุ่มมาตรา ๑๔ ได้แก่ กลุ่มที่มีภูมิลำ�เนาและ
เป็นคนสัญชาติที่มีชายแดนติดประเทศไทย และเข้ามาทำ�งานแบบมาเช้ากลับเย็น หรือตามฤดูกาล
ต้องส่งเงินเข้ากองทุนเพือ่ เป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  
โดยให้นายจ้างมีหน้าทีห่ ักเงินค่าจ้างจากลูกจ้างแล้วนำ�ส่งเข้ากองทุนฯ และกองทุนฯ จะต้องคืนเงิน
ประกันค่าใช้จ่ายให้กับคนต่างด้าวเมื่อเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ต่อมามีการยกเลิกพระราชบัญญัติการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และมี
พระราชกำ�หนดการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๓
มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ได้มบี ทบัญญัตใิ ห้นายจ้างต้องหักเงินลูกจ้างเพือ่ นำ�ส่งเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม
กองทุนฯ ยังคงมีความผูกพันต่อลูกจ้างที่ส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามกฎหมายเดิม โดยมาตรา ๗๗ (๔)
กำ�หนดให้กองทุนฯ ต้องจ่ายเงินคืนให้กับคนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร

สรุปรายงานผลการใช้จา่ ยเงินกองทุนเพือ่ การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
สำ�หรับจ่ายคืนให้กับลูกจ้างที่ส่งเงินเข้ากองทุนฯ
ตั้งแต่ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๖๒
ปีงบประมาณ
พ.ค. ๕๗ – ก.ย. ๕๗
ต.ค. ๕๗ – ก.ย. ๕๘
ต.ค. ๕๘ – ก.ย. ๕๙
ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐
ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑
ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒
รวมทั้งสิ้น

๓๐

จำ�นวนเงิน
(บาท)
๔๖๘,๗๕๐
๒,๔๖๕,๒๕๐
๒,๘๔๙,๒๕๐
๓,๑๒๕,๐๕๐
๒,๘๘๓,๕๐๐
๓๘๐,๐๐๐
๑๒,๑๗๑,๘๐๐

สัญชาติ (คน)
พม่า
๙๐
๕๗๙
๙๙๔
๒,๑๒๕
๒,๒๘๙
๑๐๗
๖,๑๘๔

ลาว
๑๕๓
๔๖๙
๓๓๕
๒๗๓
๖๓
๒๐
๑,๓๑๓

กัมพูชา
๒๖๕
๑,๒๙๐
๑,๔๐๒
๗๖๓
๕๖๘
๒๕๑
๔,๕๓๙

รวม (คน)
๕๐๘
๒,๓๓๘
๒,๗๓๑
๓,๑๖๑
๒,๙๒๐
๓๗๘
๑๒,๐๓๖

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วิธีการขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่าย
ในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
          ลูกจ้างที่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามพระราชบัญญัตกิ ารทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ หากมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร สามารถขอคืนเงินประกันค่าใช้จา่ ยในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามพระราชกำ�หนดการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๗๗ (๔)
โดยยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายให้แก่คนต่างด้าว
ที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑ มี ๒ วิธี คือ
วิธีที่ ๑ ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินล่วงหน้าก่อนวันเดินทางกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร ตามแบบ บต. ๑๘ ก่อนที่จะเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ณ สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำ�นักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
วิธีที่ ๒ ยื่น หนั ง สือ แจ้ง ความประสงค์ ข อคืน เงิ น กรณี เ ดิ น ทางกลับ ออกไปนอก
ราชอาณาจักรแล้ว ตามแบบ บต. ๑๙ โดยส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรือช่องทางอืน่ ตามที่คณะกรรมการ
กองทุนประกาศกำ�หนดไปยังสำ�นักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ภายใน
สองปีนับแต่วันเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
กรณีลูกจ้างถึงแก่ความตาย
ให้ทายาทโดยธรรมของลูกจ้างยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอคืนเงิน ตามแบบ บต. ๒๐
โดยใช้เอกสารหลักฐานแสดงการเสียชีวิต และหลักฐานแสดงการเป็นทายาทโดยธรรม

หน่วยรับคำ�ร้องและจ่ายคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา
๑) หน่วยรับคำ�ร้องสัญชาติเมียนมา ได้แก่ สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ตาก
ระนอง และกาญจนบุรี  
๒) หน่วยรับคำ�ร้องสัญชาติลาว ได้แก่ สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย น่าน เลย
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และอุตรดิตถ์  
๓) หน่วยรับคำ�ร้องสัญชาติกัมพูชา ได้แก่ สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ สุรนิ ทร์
สระแก้ว จันทบุรี และตราด  
๔) หน่วยรับคำ�ร้อง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ เป็นจุดรับคำ�ร้องและจ่ายคืนเงินทุกสัญชาติ
รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๑

บทที่ ๕
รายงานผลการติดตามของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
การดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
         เพื่อให้การบริหารจัดการเงินกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในการ
ใช้จ่าย ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
ทำ�งานของคนต่างด้าว คณะอนุกรรมการติดตามฯ จึงได้ตรวจติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงาน
และผลการจ่ายใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ประจำ�ปี ๒๕๖๒ จำ�นวน ๔ ครั้ง
รวมทั้งสิ้น ๗ หน่วยงาน ๑๓ โครงการ ประกอบด้วย                      
         ๑. โครงการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
หน่วยงานสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
         ๒. โครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน และส่งกลับแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมืองกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยงาน สำ�นักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง
         ๓. โครงการตรวจและสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำ�งานทางบก หน่วยงาน
กองทัพบก
         ๔. โครงการปฏิบัติการป้องกันและสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองทางลำ�น้ำ�   
ในเขตรับผิดชอบของกองทัพเรือ หน่วยงาน กองทัพเรือ
         ๕. โครงการอำ�นวยการและประสานงานด้านความมัน่ คงในการแก้ปญ
ั หาแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง ๓ สัญชาติ ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หน่วยงาน กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
         ๖. โครงการตรวจและควบคุมประชากรแรงงานต่างด้าว เพื่อความสงบเรียบร้อยสังคมไทย
หน่วยงาน กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
         ๗. โครงการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าว
และผูห้ ลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หน่วยงาน กองอำ�นวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร

๓๒

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

                        ๘. โครงการศูนย์แรกรับเข้าทำ�งานและสิ้นสุดการจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  หน่วยงาน สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
                        ๙. โครงการศู น ย์ บ ริห ารแรงงานเขตพัฒ นาพิเ ศษภาคตะวัน ออก (Eastern
  Economic Corridor – EEC) หน่วยงาน สำ�นักบริหารแรงงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
                      ๑๐. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว หน่วยงาน กรมการจัดหางาน
                      ๑๑. โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว
  และองค์กรภาคีเครือข่าย (จัดประชุมนายจ้างฯ) หน่วยงาน กรมการจัดหางาน
                      ๑๒. โครงการตรวจสอบ ปราบปราม แรงงานต่างด้าว หน่วยงาน กรมการจัดหางาน
                      ๑๓. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว หน่วยงาน กรมการจัดหางาน

คณะอนุกรรมการติดตามฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตาม ดังนี้
                        ๑. ในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ควรพิจารณาเรื่องผลการเบิกจ่าย
  และการดำ�เนินงานของหน่วยงานที่ไม่สามารถดำ�เนินการได้ตามค่าเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
                        ๒. หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ควรจัดทำ�รายละเอียดในการ
  จัดสรรเงิน และเป้าหมายในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภายใน พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดในการ
  จัดสรรเงิน และเป้าหมายในการดำ�เนินงานของแต่ละพื้นที่ให้กับกองทุนฯ หลังจากที่ได้รับสนับสนุน
  งบประมาณ และให้รายงานผลการดำ�เนินงานของหน่วยปฏิบัติ และภาพรวม เพื่อจะได้ชัดเจนในการ
  กำ�หนดแผนตรวจติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน
                        ๓. หน่วยงานที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณควรแยกเป้าหมายการดำ�เนินงาน
  ระหว่างงบประมาณปกติ และงบประมาณที่ได้รับจากกองทุนอย่างชัดเจน
                        ๔. หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนควรมีการประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
  ของโครงการให้กบั หน่วยปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ จะส่งผลต่อการดำ�เนินงาน
  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๓

๑. โครงการตรวจสอบแรงงานต่ า งด้ า วผิ ด กฎหมาย ประจำ � ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

๓๔

ปัญหาอุปสรรค
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๑. หน่วยงานในสังกัดได้รบั งบประมาณในการ
ดำ�เนินงานไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับ
พื้นที่ก ารปฏิบัติงานเนื่องจากหน่วยงานใน
สังกัดของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติบางพืน้ ที่
มีพื้นที่ใ นการดำ�เนินงานขนาดใหญ่และมี
สถานประกอบการเป็นจำ�นวนมาก แต่ได้รับ
งบประมาณใกล้เคียงกับพืน้ ที่ที่มพี น้ื ทีใ่ นการ
ดำ�เนินงานขนาดเล็ก
๒. หน่วยงานปฏิบัติของสำ�นักงานตำ�รวจ
แห่งชาติไม่ทราบวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ตั ว ชี ้ ว ั ด ในการปฏิบัติงานของโครงการฯ
ทำ�ให้ไม่ทราบแนวทางปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน
ซึ่งจะส่งผลให้ผลการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน
ตำ�รวจแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ที่กำ�หนดไว้

จากการดำ�เนินงานตามโครงการดังกล่าว ทำ�ให้
นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว
มีการกระทำ�ผิดกฎหมายน้อยลง ซึ่งเห็นได้จาก
การที่สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ มีการเข้มงวด
ในการตรวจสอบโรงงาน สถานประกอบการ
และสถานที่ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวทำ�ให้มี
ผลการจับกุมดำ�เนินคดีนายจ้าง สถานประกอบการ
และแรงงานต่างด้าวลดลง ส่งผลให้ประชาชน
และสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึน้ โดยคณะอนุกรรมการติดตามฯ
ได้ให้ข้อสังเกต คือ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
มีการจัดสรรเงินให้กับหน่วยงานภายใน แต่
ไม่ได้ประชาสัมพันธ์และทำ�ความเข้าใจให้กับ
หน่วยปฏิบัติเรื่องเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
อาจส่ง ผลให้ผลการดำ�เนินงานไม่เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่ก�ำ หนดไว้ ทัง้ นี้ สำ�นักงานตำ�รวจ
แห่งชาติควรมีการทบทวนกิจกรรมและเป้าหมาย
ในการดำ�เนินงานในปีงบประมาณถัดไป เพือ่ ให้
ตรงตามวัตถุประสงค์พระราชกำ�หนดการบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
และที่แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
และวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของ
โครงการให้กับหน่วยปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. โครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน และส่งกลับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยงาน สำ�นักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง
ปัญหาอุปสรรค
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งบประมาณที่ได้รบั ไม่เพียงพอต่อการดำ�เนินงาน
เกี่ยวกับค่าใช้จา่ ยด้านค่าวัสดุยาและเวชภัณฑ์
และค่าอาหารผู้ต้องกัก เนื่องจากมีผู้ต้องกัก
ที่อยู่ระหว่างรอการส่งกลับเพิ่มมากขึ้น

จากการดำ�เนินงานตามโครงการดังกล่าว ทำ�ให้
การดำ�เนินการสืบสวน ปราบปราม จับกุม
และผลักดัน ส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดผลสำ�เร็จ
ตามนโยบายของรัฐบาลสร้างความพึงพอใจ
ให้ แ ก่ น ายจ้ า งและแรงงานต่ า งด้ า วในการ
ให้ บ ริ ก ารงานตรวจคนเข้ า เมื อ งและทำ � ให้
คนต่า งด้ า วเข้ า มาทำ � งานในราชอาณาจั ก ร
นายจ้างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและเคารพกติ ก าของสั ง คม คณะ
อนุกรรมการติดตามฯ ได้ให้ขอ้ สังเกต คือ ในการ
จัดทำ�คำ�ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ
สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้แจ้งรายละเอียด
ในการจัดสรรเงินและเป้าหมายในการปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยปฏิบัติแต่ละพื้นที่ แต่จากการตรวจ
ติ ด ตามฯ ของคณะอนุก รรมการติ ด ตามฯ
หน่วยปฏิบัติได้แจ้งว่าไม่ได้มีเป้าหมายในการ
ปฏิบตั งิ าน มีเพียงเป้าหมายภาพรวมสำ�นักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ควรแจ้งรายละเอียดในการ
จัดสรรและเป้าหมายในการดำ�เนินงานของ
แต่ละพื้นที่ ให้กับกองทุนฯ หลังจากที่ได้รับ
สนับ สนุน งบประมาณ เพื่อ หน่ว ยปฏิ บ ั ติ
จะได้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๕

๓. โครงการตรวจและสกัด กั้น แรงงานต่ า งด้ า วลั กลอบเข้ า มาทำ � งานทางบก หน่ ว ยงาน
กองทัพบก

๓๖

ปัญหาอุปสรรค

ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ

๑. ประชาชนกั ม พู ช าที่ห ลบหนี เข้ า เมื อ ง
เมื่อถูกจับกุมจะถูกผลักดันออกนอกประเทศ
แต่ ไม่ถ ูก ดำ � เนิ น คดี ท ำ � ให้ ไ ม่ เ กรงกลั ว ใน
กฎหมายไทย และพื้นที่ ในการปฏิบัติงาน
เป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นช่องทาง
ธรรมชาติแนวยาวจึงยังมีแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง
๒. ขาดงบประมาณในการปฏิบัติงานข่าว
อย่างเพียงพอ จึงขอรับสนับสนุนงบประมาณ
ด้านการข่าวเพิ่มขึ้น

จากการดำ � เนิ น โครงการดั ง กล่ า ว สามารถ
สกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำ�งาน
ทางบกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานเห็นได้จากผลการ
ดำ � เนิ น งานซึ่ง มี ก ารจั บ กุ ม ผลั ก ดัน ส่ ง กลับ
และดำ�เนินคดีแรงงานต่างด้าวมีจำ�นวนลดลง
เพราะมีการลาดตระเวนที่เข้มงวดขึ้น

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. โครงการปฏิ บ ั ต ิ ก ารป้ อ งกั น และสกั ด กั ้ น แรงงานต่ า งด้ า วลั ก ลอบเข้ า เมื อ งทางลำ � น้ำ �
ในเขตรับผิดชอบของกองทัพเรือ หน่วยงาน กองทัพเรือ
ปัญหาอุปสรรค

ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ

พืน้ ที่ใ นการปฏิบัติง านเป็นพืน้ ที่ ค่อนข้ า ง
กว้างใหญ่ ซึ่งเป็นช่องทางธรรมชาติแนวยาว
แม้จ ะมี ก ารลาดตระเวนทางลำ�น้ำ� และ
ทางทะเลแล้ว แต่แรงงานต่างด้าวก็ยงั สามารถ
หลบหนีเข้าเมืองมาได้ ซึ่งการป้องกันดูแล
ทำ�ได้โดยการข่าว หากไม่มีหน่วยการข่าว
จะเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะไปลาดตระเวนตรวจการ
ได้ ต ลอดเวลา ซึ่ง หน่ ว ยงานกองทัพ เรื อ
ยังขาดงบประมาณที่สนับสนุนด้านการข่าว
อย่างเพียงพอ จึงอยากขอสนับสนุนงบประมาณ
ด้านการข่าวเพิ่มขึ้น

จากการดำ�เนินงานโครงการดังกล่าว สามารถ
ป้องกันและสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบ
เข้ า เมือ งทางลำ � น้ำ � ในเขตรับ ผิด ชอบของ
กองทัพเรือและทำ�ให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
มีจำ�นวนลดลงและมีจำ�นวนแรงงานต่างด้าว
เข้าสู่ระบบถูกต้องตามกฎหมายเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และประเทศไทยได้รบั การปรับระดับสถานการณ์
ด้านแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ได้ใน
ระดับที่ดีขึ้น

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๗

๕. โครงการอำ�นวยการและประสานงานด้านความมั่นคงในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง ๓ สัญชาติ ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หน่วยงาน กองอำ�นวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ปัญหาอุปสรรค
ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำ�เนินงาน

๓๘

ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ
จากการตรวจติดตามโครงการดังกล่าว ทำ�ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจั ด การ
แรงงานต่างด้าวได้ทราบถึงสถานการณ์และ
ตรวจสอบข้อมูลด้านแรงงานต่างด้าวที่ เป็น
ปัจจุบัน สามารถนำ�ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์
ในการวิ เ คราะห์ เ พื่อ กำ � หนดเป็ น นโยบาย
หรื อ แนวทางแก้ ไขปั ญ หาแรงงานต่ า งด้ า ว
ที่ลักลอบทำ�งานโดยผิดกฎหมาย ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา
แรงงานต่างด้าว และหน่วยงาน กอ.รมน. สามารถ
เบิกจ่ า ยและดำ � เนิ น การได้ ตามเป้ า หมายที่
กำ�หนด

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖. โครงการตรวจและควบคุมประชากรแรงงานต่างด้าว เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย
หน่วยงาน กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ปัญหาอุปสรรค

ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ

๑. นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ยังไม่ มีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมาย
ระเบียบ รวมทั้งโทษของการจ้างแรงงาน
ต่างด้าว
๒. การเข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าวภาค
การเกษตรและการก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็น
พื้น ที่ ห ่ า งไกล หรื อ ตามไซด์ ง านก่ อ สร้ า ง
ทำ�ให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ทั่วถึง
๓. การประชาสัม พันธ์ด้านสวัสดิ ก ารของ
แรงงานต่างด้าวยังไม่ได้รับความสนใจจาก
นายจ้ างเท่าที่ ควร ทำ� ให้แรงงานต่ า งด้ า ว
ไม่ทราบสิทธิต่างๆ
๔. ขณะที่ท�ำ การตรวจสอบสถานประกอบการ
โรงงาน เจ้าหน้าทีท่ ท่ี �ำ การตรวจสอบมักไม่พบ
เจ้าของสถานประกอบการหรือผู้มีอำ�นาจ
ตัดสินใจได้อยู่ภ ายในบริเวณนั้น ทำ�ให้ต้อง
ใช้เวลานานเพื่อรอตรวจสอบ
๕. แรงงานต่างด้าวไม่มีเอกสาร ใบอนุญาต
ทำ�งานติดตัวในขณะที่ เจ้าหน้า ที่เข้าทำ�การ
ตรวจสอบ

การดำ�เนินงานโครงการดังกล่าว ทำ�ให้สามารถ
ตรวจสอบควบคุ ม แรงงานต่ า งด้ า วในสถาน
ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจได้ทง้ั การตรวจเอกสารแสดงตนต่างๆ เช่น
เอกสารการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ใบอนุญาตทำ�งาน รวมทั้งสามารถสุ่มตรวจ
ปัสสาวะ เพื่อหาสารเสพติดในกลุ่มของแรงงาน
ต่ า งด้ า วไปพร้ อ มกั น ด้ วย ถื อ ได้ ว่ า เป็ น การ
บูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
ความมัน่ คงอย่างแท้จริงและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่เจ้าของสถานประกอบการได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย หากได้รบั งบประมาณสนับสนุนทีเ่ พียงพอ
ก็จะทำ�ให้การบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าว
มีประสิทธิภ าพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
และหน่วยงาน กอ.รมน. สามารถเบิกจ่ายและ
ดำ � เนิ น การได้ ต ามแผนงานและเป้ า หมาย
ที่ กำ�หนด

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๙

๗. โครงการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าว
และผูห้ ลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หน่วยงาน กองอำ�นวยการรักษาความมัน่ คงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ปัญหาอุปสรรค
ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำ�เนินงาน

๔๐

ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ
เห็ น ควรสนั บ สนุ น งบประมาณที่ เ หมาะสม
ตามกิจกรรมและเป้าหมายในการดำ�เนินงาน
ในปี ๒๕๖๓ ต่อไป แต่หน่วยงานควรปรับปรุง
หลักสูตรในการอบรมและเปลีย่ นกลุม่ เป้าหมาย
ในการฝึกอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่คุ้มค่าในการอบรมโครงการ
ดังกล่าว และควรทบทวนกิจกรรมโครงการฯ
ในการขอรับสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เพื่อให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และ พ.ร.ก.
การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๘. โครงการศูนย์แรกรับเข้าทำ�งานและสิ้นสุดการจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยงาน
สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
ปัญหาอุปสรรค

ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ

๑. แรงงานกัมพูชามิได้ตรวจโรคก่อนเข้ามา
อบรม บางรายตรวจโรคก่อนเข้ารับการอบรม
โดยยังไม่มีผลการตรวจโรค ทำ�ให้เจ้าหน้าที่
ศูนย์แรกรับฯ เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคที่อาจ
เป็นอันตรายร้ายแรงได้
๒. สถานที่ ในการจัดอบรมแรงงานต่างด้าว
คับแคบ เนื่ องจากมีแรงงานต่างด้าวมาใช้
บริการจำ�นวนมากในแต่ละวัน ทำ�ให้อากาศ
ถ่ายเทไม่ สะดวกอาจส่งผลต่อสุขภาพของ
เจ้าหน้าที่

จากการดำ�เนินโครงการดังกล่าวทำ�ให้แรงงาน
ต่างด้าวมีความรู้ที่เกี่ยวกับการทำ�งาน และ
การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย สามารถป้องกัน
และลดการเกิดปัญหาการค้ามนุษย์อนั มีสาเหตุ
มาจากการที่แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
ถูกชักจูง ถูกหลอกลวง และลักลอบทำ�งาน
ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายและทำ�ให้
แรงงานต่ า งด้ า วมีที่ พ ั ก รอ กรณี แรงงานรอ
นายจ้างมารับเพื่อเดินทางไปทำ�งาน และเดินทาง
กลับประเทศกรณีแรงงานเดินทางกลับปกติ
(สิ้นสุดสัญญาจ้างงาน)

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๔๑

๙. โครงการศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor – EEC) หน่วยงาน สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

๔๒

ปัญหาอุปสรรค

ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ

๑. เนื่องจากศูนย์บริหารแรงงาน EEC เพิ่งเริ่ม
ดำ�เนินการเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จึงทำ�ให้ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้ใช้บริการกลุ่ม
เป้าหมายเท่าที่ ควร แต่หลังจากนั้นได้สร้าง
การรั บ รู้ ก ารให้ บ ริ ก ารต่า งๆ ของศู น ย์ ฯ
ทำ�ให้ผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
ข้อมูลและมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
๒. การเดิ น ทางมาไม่ส ะดวกเนื่อ งจากอยู่
ห่างไกลจากแหล่งสถานประกอบการ โดยเฉพาะ
ที่อยู่ในจังหวัดระยองและฉะเชิงเทรา
๓. สิ่งอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการยังไม่
เพียงพอ โดยเฉพาะกรณีในวันที่มีผู้มาติดต่อ
ขอใช้บริการเป็นจำ�นวนมากจะทำ�ให้สถาน
ที่มคี วามคับแคบ ที่นง่ั รอ ที่จอดรถไม่เพียงพอ
และอาจใช้เวลารอรับบริการเพิ่ม มากขึน้
หากเปรียบเทียบกับศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตทำ�งาน (จามจุรี สแควร์)

จากการดำ � เนิ น โครงการดั ง กล่ า ว ให้ ก าร
ควบคุม และจัดระบบแรงงานต่างด้าวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามความจำ�เป็น
ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ การค้า การบริการ การลงทุน
และความมั่นคงของประเทศผู้ประกอบธุรกิจ
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับความ
สะดวกและพึงพอใจในการให้บริการออกใบ
อนุญาตทำ�งาน/ต่ออายุใบอนุญาตทำ�งาน และ
การได้รับอนุญ าตตรวจลงตราวีซ่าให้อยู่ ใน
ราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าวด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส รวมทัง้ สนองตอบ
ต่อความต้องการและการขาดแคลนแรงงาน
ในกลุ่มช่างฝีมอื หรือผู้ช�ำ นาญการของภาคการค้า
และการบริการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ในมาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๐. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว หน่วยงาน กรมการจัดหางาน
ปัญหาอุปสรรค

ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ

๑. เนื่องจากคนต่างด้าวมีหลายกลุ่ มในการ
บันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่อาจมีความผิดพลาด
และรหัสบันทึกข้อมูลใช้หลายคน อาจทำ�ให้
ข้อมูลแรงงานต่างด้าวมีความคลาดเคลื่ อน
และการตรวจสอบใบอนุญาตทำ� งานของ
คนต่างด้าวยังไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากจะ
สามารถตรวจสอบได้เมือ่ นายจ้างนำ�หลักฐาน
และเอกสารมาแสดง
๒. ระบบสารสนเทศของกรมการจัดหางาน
ยังไม่สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
และไม่ ส ามารถสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ที่จ ำ � เป็ น ได้
รวมถึงระบบยังไม่เชือ่ มโยงฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ที่มีความต้องการใช้ข้อมูล
แรงงานต่างด้าวร่วมกัน

จากการดำ�เนินโครงการดังกล่าว ทำ�ให้คนต่างด้าว
ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองและอนุญาตทำ�งาน
อย่างถูกกฎหมายสามารถลดปัญหาการขาดแคลน
แรงงานบางประเภทกิจการ ลดปัญหาการจ้าง
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย สามารถจัดระบบ
และควบคุ ม การทำ � งานของคนต่ า งด้ า วได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และทำ�ให้มีขอ้ มูลแรงงาน
ต่ า งด้ า วนายจ้ า ง/สถานประกอบการที่เ ป็น
ปัจจุบัน

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๔๓

๑๑. โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและ
องค์กรภาคีเครือข่าย (จัดประชุมนายจ้างฯ) หน่วยงาน กรมการจัดหางาน

๔๔

ปัญหาอุปสรรค

ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ

นายจ้าง/ ผู้ประกอบการรายใหม่ยังไม่เข้าใจ
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวตาม
พระราชกำ�หนดการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่ แก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับ
มีขั้นตอนและวิธีการที่ยุ่งยาก

จากการดำ � เนิ น โครงการดั ง กล่ า ว ทำ � ให้
นายจ้ า ง/สถานประกอบการ ผู้ แ ทนชมรม
สมาคมอาชีพ องค์กรเอกชน ผู้นำ�ชุมชน ฯลฯ
มีความรู้ความเข้าใจตาม พ.ร.ก. การบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
และที่ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมีความรูค้ วามเข้าใจ
ระเบี ย บและขัน้ ตอนการขอรั บ ใบอนุ ญ าต
ทำ�งานให้แรงงานต่างด้าว มาตรา ๖๔ และ
มาตราอื่นๆ ของ พ.ร.ก. การบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าวฯ และช่วยป้องกัน
และลดปัญหาการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงานต่างด้าว

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๒. โครงการตรวจสอบ ปราบปราม แรงงานต่างด้าว หน่วยงาน กรมการจัดหางาน
ปัญหาอุปสรรค

ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ

๑. การเข้าตรวจสอบแรงงานต่างด้าวภาค
การเกษตรและการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็น
พื้ น ที่ ห่า งไกลหรือ ตามไซต์ ง านก่อ สร้ า ง
ทำ�ให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ทั่วถึง
๒. เนื่อ งจากพระราชกำ � หนดการบริ ห าร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
มี ค วามสมบูร ณ์ขึ้น สามารถดำ � เนิ น การ
เปรี ย บเทีย บปรั บ โดยไม่ ต ้ อ งจั บ กุ ม และ
ดำ�เนินคดี จึงทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานด้าน
การจับกุมและดำ�เนินคดีไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่กำ�หนดไว้
๓. การตรวจสอบบางพื้นที่ เป็นพื้ นที่ เสี่ยง
อันตรายค่อนข้างสูง เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ตรวจสอบ ปราบปราม แรงงานต่ า งด้ า ว
ในพื้น ที่ ได้อย่างละเอียด
๔. เจ้าหน้าที่มีเวลาจำ�กัดในการตรวจสอบ
แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการเนื่องจาก
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อาจทำ�ให้การ
ทำ�งานของสถานประกอบการต้องหยุดชะงัก
และเกิดความเสียหาย หากต้องตรวจสอบ
แรงงานต่างด้าวทุกคน

จากการดำ � เนิ น โครงการดั ง กล่ า ว ทำ � ให้
นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว
ได้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบตั บิ ทกำ�หนดโทษ
และสามารถปฏิบตั ติ ามพระราชกำ�หนดการบริหาร
จัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
สามารถลดจำ�นวนแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้ า เมื อ ง และผู้ ก ระทำ � ผิ ด พระราชกำ � หนด
การบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทัง้ แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์
      ทั้งนี้หน่วยงานควรทบทวนกิจกรรมและ
วัตถุประสงค์ของโครงการตรวจสอบ ปราบปราม
แรงงานต่า งด้ า ว รวมทั้ง ทำ � ความเข้ า ใจกับ
ทุกจังหวัด เพื่อ ให้ก ารปฏิบัติง านเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๔๕

๑๒. โครงการตรวจสอบ ปราบปราม แรงงานต่างด้าว หน่วยงาน กรมการจัดหางาน (มีต่อ)
ปัญหาอุปสรรค

ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ

๕. จำ�นวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเมื่อเข้าทำ�การ
ตรวจสอบสถานประกอบการหรือสถานที่
ก่ อ สร้ า งขนาดใหญ่ ซึ่ ง มีจ ำ � นวนแรงงาน
ต่างด้าวเป็นจำ�นวนมาก
๖. การตรวจสอบสถานประกอบการในเวลา
กลางคืนมีความเสีย่ งเรือ่ งของความปลอดภัย
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ไม่มีความชำ �นาญหรือ
ทักษะการตรวจค้น เหมือนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้ าที่ตำ� รวจหรือเจ้าหน้า ที่ ทหาร

๔๖

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๓. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว หน่วยงาน กรมการจัดหางาน
ปัญหาอุปสรรค

ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ

๑. การประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิประโยชน์
ของแรงงานต่างด้าว กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้รับความสนใจและความ
ร่วมมือจากนายจ้างเท่าที่ควร
๒. การประชาสัมพันธ์หากไม่ลงพืน้ ที่จะทำ�ให้
การประชาสัมพันธ์ไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร เนื่องจาก
ไม่ได้รับความสนใจ

จากการดำ � เนิน โครงการดั ง กล่ า ว ทำ � ให้
นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว
ผู้นำ�ชุมชน ผู้นำ�ท้องถิน่ และประชาชนทั่วไป
ได้รบั ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมทัง้
ได้ทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระราช
กำ � หนดการบริ ห ารจั ด การการทำ � งานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมายอื่น ๆ
ที่ เกี่ยวข้อง และได้ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ
ขอรับใบอนุญาตทำ�งาน การต่ออายุใบอนุญาต
ทำ�งาน และเงื่อนไขการทำ�งานของแรงงาน
ต่างด้าวได้ถูกต้องครบถ้วน

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๔๗

การติดตามผลการดําเนินงานและผลการใชจายเงินกองทุนฯ
ตรวจเยี่ยมโครงการจํานวน ๔ ครั้ง

ครั้งที่

๔๘

๑

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มิ ถ ุ นายน ๒๕๖๒ ตรวจติ ด ตามและประเมิ นผลการ
ดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี สระแก้ว และ
ชลบุรี หน่วยงานกองทัพเรือ สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง กองทัพบก และกรมการ
จัดหางาน เยี่ยมชมโครงการศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
EEC (One Stop Service) จากนั้นตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของตรวจคน  
เข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำ�จุดตรวจหนังสือเดินทางท้องถิ่นกัมพูชา (Border
Pass กัมพูชา) อาคารผู้โดยสารขาเข้า ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำ�เภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ครั้งที่

2

ระหว่า งวั น ที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตรวจติด ตามและ ประเมิน ผลการ
ดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี หน่วยงาน
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสำ�นักงาน
จัดหางานจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งศึกษาดู ง านในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี จากนั้น
เดิ น ทางไปตรวจเยี่ย มพื้ น ที่ พ ั ก พิ ง ผู้ห นีภ ั ย การสู้ร บจากเมี ย นมา บ้ า นถ้ำ�หิ น
อำ�เภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี ซึง่ พืน้ ที่พกั พิงดังกล่าวมีผหู้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมา
มีผู้พักอาศัย จำ�นวน ๒,๕๙๙ คน

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๔๙

ครั้งที่

๕๐

3

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตรวจติดตามและประเมินผลการ
ดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ หน่วยงาน สำ�นักงานจัดหางานจังหวัด
นครราชสีมา จากนั้นรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ ปัญหา – อุปสรรค โครงการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
หน่วยงาน สถานีตำ�รวจภูธรเมืองนครราชสีมา สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ครั้งที่

4

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการติดตามฯ ประชุม ณ ห้องประชุม
สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ เพื่อรับทราบผลการตรวจ
ติดตามฯ ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครัง้ ที่ ๒ ในพืน้ ที่จงั หวัดราชบุรี และครัง้ ที่ ๓
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และได้ตรวจติดตามฯ หน่วยงานกรมการจัดหางาน
และสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ พร้อมทั้งศึกษาดูงาน วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตรวจติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำ � เนิ น งานและผลการใช้ จ ่ า ยเงิ น กองทุ น ฯ
ของหน่วยงานสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมทั้งศึกษาดูงานและตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ประจำ�จุดตรวจหนังสือ
เดินทาง ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา และด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์
จากนั้นวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตรวจติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงาน
และผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ของหน่วยงานตำ�รวจภูธรจังหวัดสตูล และวันที่
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตรวจติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานและผลการ
ใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ของหน่วยงานสำ�นักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๕๑

๕๒

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การจัดประชุมกลุมยอยในระดับพื้นที่
         โครงการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
ประจำ � ปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ ดำ � เนิ น การให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ แนวทางการใช้ จ ่ า ยเงิ น กองทุ น ฯ
ปี ๒๕๖๒ การเบิกจ่ายเงินและการส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ และการติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
         โดยดำ�เนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ จำ � นวน ๕ ครั้ง ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้
         ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำ�นักงานกองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสำ�นักบริหาร
แรงงานต่างด้าว กองทะเบียนจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน สำ�นักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ ๑ - ๑๐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำ�นวนทั้งสิ้น 30 คน
         ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะพีค จังหวัดจันทบุรี
ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานสำ�นักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว ประจวบคีรีขนั ธ์
และเพชรบุรี จำ�นวนทั้งสิ้น ๓๕ คน
         ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำ�นักงานกองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสำ�นักงานจัดหางาน
จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง     
สุราษฎร์ธานี สตูล สงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำ�นวนทั้งสิ้น ๓๕ คน
         ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำ�นักงานกองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสำ�นักงานจัดหางาน
จังหวัดกำ�แพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ พะเยา แพร่ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์
แม่ฮ่องสอน ลำ�พูน ลำ�ปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำ�นวนทั้งสิ้น ๓๕ คน
         ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำ�นักงานกองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสำ�นักงานจัดหางาน
จังหวัดชัยนาท นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
อุทัย ธานี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุ รี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จำ�นวนทั้งสิ้น ๓๖ คน

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๕๓

ประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ จำ�นวน ๕ ครั้ง

ครั้งที่ ๑

๕๔

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ จำ�นวน ๕ ครั้ง

ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๕๕

ประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ จำ�นวน ๕ ครั้ง

ครั้งที่ ๓

๕๖

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ จำ�นวน ๕ ครั้ง

ครั้งที่ ๔

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๕๗

ประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ จำ�นวน ๕ ครั้ง

ครั้งที่ ๕

๕๘

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
         โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารฯ ได้ ม ี ก ารทบทวนแผนยุท ธศาสตร์ ก องทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ปี ๒๕๖๓ เพื่อให้ส อดคล้องกับภารกิจและ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยดำ�เนินการตามลำ�ดับขั้นตอนของกระบวนการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ตั้งแต่
การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำ� ได้แก่ นโยบายรัฐบาลกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและการติดตามประเมินผล
การดำ �เนินงานและผลการใช้จ ่ายเงิ น กองทุน ฯ ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ที่ ผ ่ า นมา ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และสถานการณ์โดยภาพรวม ที่ เป็นสภาพแวดล้อม
ภายใน จุ ด แข็ ง (Strengths) จุ ด อ่ อ น (Weaknesses) และสภาพแวดล้ อ มภายนอก โอกาส
(Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) ของกองทุน แผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่ได้รับการ
จัดสรรเงินกองทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และปัจจัยอื่นๆ รวมทั้งการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์หลัก และยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ เพื่อให้มีความทันสมัย
         โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน ได้แก่ กองทะเบียนจัดหางานกลาง
และคุ้มครองคนหางาน สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว สำ�นักงานเลขานุการกรม ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองส่งเสริมการมีงานทำ� สำ�นักงาน
จัดหางานจังหวัด จำ�นวน ๖๐ จังหวัด สำ�นักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๑๐ และ
หน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ สำ�นักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร กรมประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จำ�นวน ๑๑๐ คน

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๕๙

“โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ าร
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว”
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร

๖๐

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานผลการดำ�เนินงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖๑
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Office the Management of Foreign Workers’ Employment Fund
https://www.doe.go.th/prd/fund

