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กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน  มี ภารกิ จหลั ก 
ในการส่งเสริมการมีงานท าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
คุ้มครองคนหางาน เผยแพร่ข่าวสารตลาดแรงงาน การบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
ด้ วยการพัฒนาระบบการให้ บริ การ ที่ สะดวก รวดเร็ ว  
เพื่อให้ประชาชนวัยท างานทุกคนมีงานท าที่เหมาะสมกับความรู้

ความสามารถและความถนัด ไม่ ถู กหลอกลวง  ตลอดจน 
ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) ท าให้แรงงานไทยประสบปญัหาการว่างงานเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก การไปท างานต่างประเทศ
จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาการว่างงานและท าให้แรงงานไทยมีรายได้ที่เหมาะสม โดยค านึงถึง 
ความปลอดภัยของแรงงานไทยตามมาตรการสาธารณสุข ในขณะเดียวกันรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน  
มีนโยบายส่งเสริมการไปท างานต่างประเทศแก่แรงงานไทย โดยต้องเป็นการเดินทางไปท างานอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายและมีศักดิ์ศรี ได้รับค่าจ้างที่คุ้มค่าและเหมาะสม รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์และการดูแล 
ตามมาตรฐานสากลตลอดจนส่งเสริมแรงงานท่ีมีทักษะฝีมือให้ไปท างานในต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ กองบริหารแรงงานไทย 
ไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้แรงงานไทยที่เดินทางไปท างาน
ต่างประเทศเป็นสมาชิกกองทุนฯ เพ่ือให้ได้รับการคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อประสบปัญหา
หรือประสบอันตรายต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนดในระหว่างที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ รวมทั้งสนับสนุน 
การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (E-Service) เพ่ือให้บริการ 
แก่สมาชิกกองทุนฯ ได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างาน 
ในต่างประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่สมาชิกกองทุนฯ ต่อไป 
  
 
 

(นายไพโรจน์ โชติกเสถียร) 
อธิบดีกรมการจัดหางาน 

ประธานกรรมการกองทุนเพือ่ช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
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กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  ได้ด าเนินการ 
ตามภารกิจของกรมการจัดหางานในการส่งเสริมให้แรงงานไทย 
ที่ประสงค์ไปท างานต่างประเทศไปท างานอย่างถูกต้อง มีศักดิ์ศรี  
มีรายได้ที่ดีเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวและเสริมสร้าง

ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจแก่ประเทศชาติ  รวมทั้งในการบริหาร
กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ซึ่งผู้อ านวยการกองบริหารแรงงานไทย 
ไปต่างประเทศ ท าหน้าที่ในฐานะผู้บริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
ในการบริหารจัดการควบคุม ก ากับดูแลการด าเนินงานของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกกองทุนฯ รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
รายงานผลการปฏิบัติงานกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ทราบถึงภารกิจหน้าที่และผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกองทุนฯ  
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณอธิบดีที่ได้ให้ค าปรึกษาแนะน าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการทุ่มเท
ทั้งก าลังกาย ก าลังความคิด ตลอดจนก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจให้บรรลุผลส าเร็จ  
และเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
 
 
 
 

(นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด) 
ผู้อ านวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

ผู้บริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
        

 

 

 

 

 

สารจากผู้อ านวยการ 
  กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 



 

 

 

 กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแล  
ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจหลักในการ  
รับเงินและออกบัตรสมาชิกกองทุนฯ การวินิจฉัยเพ่ือให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนฯ หรือทายาท
โดยธรรม การออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินโครงการสินเชื่อเพ่ือไปท างานต่างประเทศ การจัดท า
แผนงานและโครงการต่างๆ ตลอดจนการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน
ทุนหมุนเวียนระหว่างกรมการจัดหางานกับกระทรวงการคลัง รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมคนหางาน
ก่อนเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
 รายงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างาน 
ในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) เพ่ือเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของกองทุนฯ ให้หน่วยงานและสาธารณชนทราบ ทั้งนี้ ขอขอบคุณส่วนราชการ 
หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานเป็นอย่างดี   
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้น าข้อมูลดังกล่าว
ไปใช้ประโยชน์ตามความประสงค์ต่อไป  
 
 
 

กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
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ตารางที่ 15 เปรียบเทียบการให้การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ กรณีประสบอันตราย    23 
ตารางที่ 16 เปรียบเทียบการให้การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ กรณโีรคต้องห้ามมิให้ท างาน   24 



 

 

ตารางที่ 17 เปรียบเทียบการให้การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ กรณีเสียชีวิต     24 
ตารางที่ 18 ผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ประจ าปีบัญชี 2565     25 
ตารางที่ 19 จ านวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างานในต่างประเทศและสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ  25 
ตารางที่ 20 ผลการปฏิบัติงานด้านสิทธิการกู้เงินโครงการสินเชื่อเพ่ือไปท างานต่างประเทศ ประจ าปีบัญชี 2565 30 
ตารางที่ 21 ผลการปล่อยสินเชื่อของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือไปท างานต่างประเทศ   30 
ตารางที่ 22 งบรายได้ค่าใช้จ่ายเงินกองทุน         31 
ตารางที่ 23 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนประจ าปีบัญชี 2565     32 
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กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 ตามพระราชบัญญัติ 
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินอื่น ดังนี้ 
 1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 2) เงินที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ นายจ้างหรือคนหางานส่งเข้ากองทุนฯ 
 3) ดอกผลของกองทุน 
 4) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
 5) หลักประกันที่ตกเป็นของกองทุน กรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ 
ไม่ขอรับหลักประกันที่วางไว้เมื่อเลิกประกอบกิจการจัดหางานภายในก าหนด 
 เงินและทรัพย์สินอื่นให้ส่งเข้ากองทุน โดยไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
 การบริหารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุน ให้ เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ก าหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 กิจการที่จะใช้จ่ายเงินกองทุนได้นั้น มีดังต่อไปนี้ 
 1) จัดการให้คนหางานซึ่งถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศได้เดินทางกลับประเทศไทย 
 2) ให้การสงเคราะห์แก่คนหางานซึ่ งไปหรือจะไปท างานในต่างประเทศหรือทายาท 
โดยธรรมของบุคคลดังกล่าว 
 3) การคัดเลือกและทดสอบฝีมือ และการฝึกอบรมคนหางานก่อนจะเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

ปัจจุบันกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ 
การก ากับดูแลของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
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 การคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนฯ  
 

1) สมาชิกถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ จ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร 
ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นโดยจ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 
30,000 บาท 

2)  สมาชิกประสบอันตรายก่อนไปท างานต่างประเทศหรือประสบอันตราย 
ในต่างประเทศจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินคนละ 30,000 บาท 

3) สมาชิกต้องเดินทางกลับเพราะถูกเลิกจ้าง โดยมีสาเหตุมาจากการประสบ
อันตรายและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ จ่ายเงินสงเคราะห์
คนละ 15,000 บาท 

4) สมาชิกประสบอันตรายจนพิการหรือทุพพลภาพไม่ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย  
                                หรือตา่งประเทศ 

4.1) กรณีพิการ จ่ายให้คนละ 15,000 บาท  
4.2) กรณีทุพพลภาพ จ่ายให้คนละ 30,000 บาท 
กรณีเหตุเกิดในต่างประเทศให้จ่ายเมื่อสมาชิกเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว  

5) สมาชิกประสบปัญหาในต่างประเทศ ได้แก่ รอการเข้าท างานใหม่ รอการส่งกลับประเทศไทย  
รอการด าเนินคดี เป็นเหตุให้สูญเสียรายได้จากการท างานหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างโดยไม่ใช่
ความผิดของสมาชิก ให้จ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น  
ให้สมาชิกระหว่างที่อยู่ในต่างประเทศ ให้จ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 30,000 บาท 

6) สมาชิกต้องเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลของประเทศนั้น 
พบว่าเป็นโรคตามข้อบังคับของทางการประเทศนั้นห้ามมิให้ท างานในประเทศต่อไป ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้ 

6.1) กรณีสมาชิกถูกส่งกลับภายใน 6 เดือนแรกของการเป็นสมาชิกกองทุนฯ จ่ายคนละ 25,000 บาท 
6.2) กรณีสมาชิกถูกส่งกลับหลังจากท างานไปแล้วเกินกว่า 6 เดือน แต่ยังไม่สิ้นสุดการเป็นสมาชิก

กองทุนฯ จ่ายคนละ 15,000 บาท 

7) สมาชิกประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทย 
ก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิก เนื่องจากภัยสงคราม หรือปัญหา 
ความไม่สงบ หรือจากภัยธรรมชาติ  หรือเกิดโรคระบาด  
ซึ่งทางการของประเทศนั้นๆ ประกาศก าหนดแล้ว ให้จ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนคนละ 15,000 บาท 
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8) กรณีสมาชิกถูกด าเนินคดีอาญาในความผิดซึ่งมิใช่เกิดจากการกระท าโดยเจตนาในต่างประเทศ  
หรือสมาชิกด าเนินคดีแพ่งแก่นายจ้าง เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการท างานซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง 
เป็นสมาชิกให้จ่ายเป็นค่าจ้างทนายความเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

9) สมาชิกเสียชีวิต (กองทุนจ่ายให้ทายาทโดยธรรม) 
9.1) กรณีสมาชิกประสบอันตรายก่อนไปท างานในต่างประเทศจนถึงแก่ชีวิตจ่ายให้ 30,000 บาท 
9.2) กรณีสมาชิกเสียชีวิตขณะกลับมาประเทศไทย จ่ายให้ 30,000 บาท 
9.3) กรณีสมาชิกเสียชีวิตในต่างประเทศ จ่ายให้ 40,000 บาท ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ

ในต่างประเทศเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาท 
 

ระยะเวลาการคุ้มครอง  

ระยะเวลาที่รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญาจ้างที่คนหางานนั้นมีอยู่  หากคนหางานนั้นยังอยู่หรือ 
ยังท างานอยู่ในต่างประเทศให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันครบก าหนด  
ตามสัญญาจ้าง หรือวันที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลง 

***การขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนให้ยื่นค าร้องตามแบบที่อธิบดีก าหนดภายใน 2 ปี นับแต่วันเกิดสิทธิ*** 

 

สถานที่ยื่นค าร้องเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนฯ  

1) ยื่นค าร้องในต่างประเทศ ให้ยื่น ณ ส านักงานแรงงานไทยในต่างประเทศหรือสถานเอกอัครราชทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น 

2) ยื่นค าร้องในประเทศไทย ให้ยื่น ณ กลุ่มงานกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างาน 
ในต่างประเทศ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน หรือส านักงานจัดหางานจังหวัด  
ทุกจังหวัด 
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วิสัยทัศน์ (VISION) 
 

ค่านิยม (CORE VALUE) 
 

 

เป้าหมาย TARGET 
 

พันธกิจ (MISSION) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“พัฒนากองทุนให้มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการดา้นการเงิน ด้านการพัฒนาองค์กร 

ให้ความรู้แก่สมาชิก มีความพร้อม 
ในการไปท างานในต่างประเทศ รวมทั้ง 

สิทธิประโยชน์ในการท างาน” 

1) บริหารจัดการเงินกองทุนฯ และสิทธิประโยชน์
เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ 
2) ส่งเสริมคนหางานให้เป็นสมาชิกกองทุน 
เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ
เพื่ อให้ ได้ รับการคุ้ มครองในการไปท างาน 
ในต่างประเทศ 
3) สนับสนุนการฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทาง
ไปท างานในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์จาก
กองทุนฯ กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
การด า เนินชีวิตในต่างประเทศ หลักการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในการท างาน 

“ท างานเป็นทีม เน้นความโปร่งใส   
ใส่ใจคุณภาพ สานสร้างเครือข่ายทั้งภายใน 

และภายนอก” 

1) คนหางานที่ไปท างานในต่างประเทศเป็นสมาชิก
กองทุ น เพื่ อ ช่ ว ย เ หลื อคนหา ง าน ไปท า ง าน 
ในต่างประเทศ 
2) คนหางานท่ีจะไปท างานในต่างประเทศมีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ 
ตลอดจนสิทธิประโยชน์และกฎหมายของประเทศ 
ที่จะไปท างาน 
3) กองทุนฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
มีความมั่นคงและยั่งยืน สามารถให้การช่วยเหลือ
สมาชิกได้อย่างท่ัวถึง 
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อัตราการส่งเงิน  (ส าหรับคนหางานแต่ละคน) 
500 บาท ได้แก่ ประเทศในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ  

ทวีปออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี 
400 บาท ได้แก่ บรูไน กาตาร์ คูเวต บาร์เรน โอมาน อิสราเอล 

ซาอุดีอาระเบีย โมร็อคโก จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จิบูตี ตูนีเซีย 
ซูดาน โซมาลี แอลจีเรีย เลบานอน ลิเบีย สิงคโปร์ ซีเรีย เยเมน อียิปต์ 
อิรัก มอริเตเนีย อิหร่าน ฮ่องกง 

300 บาท ได้แก่ ประเทศอ่ืนๆ นอกจากประเทศในกลุ่มที่ 1 
และกลุ่มที่ 2 
 
 
 

ภารกิจที่ส าคัญของกองทุนฯ 
1) การรับสมัครสมาชิกกองทุนฯ การรับเงินค่าสมัครสมาชิกกองทุนฯ การออกบัตรสมาชิกกองทุน  

การเก็บรักษาเงิน การบันทึกบัญชี การจ่ายเงินสงเคราะห์และรายงานทางการเงิน 
 2) รับค าร้องขอรับการสงเคราะห์และวินิจฉัยค าร้อง เพ่ือให้การสงเคราะห์เงินช่วยเหลือแก่สมาชิก
กองทุนฯ หรือทายาทโดยธรรม 
 3) การขอและออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินตามโครงการสินเชื่อเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ 
 4) การประสานงานการด าเนินการกับส านักงานแรงงานในต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5) การด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน  ระหว่าง 
กรมการจัดหางาน และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

โครงสร้างการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ  
 

กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ มีการบริหารงานโดยได้รับค าปรึกษาแนะน า
จากคณะกรรมการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ซึ่งมีอธิบดีกรมการจัดหางาน 
เป็นประธานกรรมการและบุคคลอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกิน 6 คน เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ 
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 
3 ปี มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. เสนอค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการออกระเบียบตามมาตรา 52 และมาตรา 53 
2. ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่อธิบดี นายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

กับกองทุนฯ ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528  
 

 

 

 

 

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน  

(ประธานกรรมการ) 

ผู้แทนกรมการกงสุล  

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 

ผู้แทนส านักงบประมาณ 

นายสมบัติ นิเวศรัตน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

นางกนกวรี วงศาโรจน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

นางญาณี แสงศรีจันทร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ผู้อ านวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
(กรรมการและเลขานุการ) 
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การบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ  
 

กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกองบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ โดยมีผู้อ านวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศในฐานะผู้บริหารกองทุนฯ 
ท าหน้าที่ในการบริหาร ก ากับ และดูแล เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และพระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียนพ.ศ. 2558 
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ด้านการวินิจฉัยและสงเคราะห์  

ภารกิจด้านการพิจารณาค าร้องขอรับสงเคราะห์ เพ่ือวินิจฉัยและการให้การสงเคราะห์แก่สมาชิก
กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ กรณีประสบปัญหาหรือประสบอันตราย ตามระเบียบ
กระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ก าหนด  
มีผลการด าเนินงานให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนฯ หรือทายาทโดยธรรม ประจ าปีบัญชี 2565  
เป็นการสงเคราะห์ในประเทศ จ านวน 386 คน เป็นเงิน 9,360,000 บาท และให้การสงเคราะห์  
ในต่างประเทศ จ านวน 15 คน เป็นเงิน 227,168.04 บาท รวมเป็นการสงเคราะห์ทั้งสิ้น 401 คน เป็นเงิน 
9,587,168.04 บาท 

 
ตารางท่ี 1 ผลการปฏิบัติงานด้านวินิจฉัยและสงเคราะห์ ประจ าปีบัญชี 2565 

ล าดับ รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน

ที่เกดิขึ้นจริง 

1 
รับค าร้องขอรบัการสงเคราะห์จากกองทนุ 
รวมทัง้พิจารณาวินิจฉัยและตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 

เรื่อง 1,350 381 

2 
 

ให้การสงเคราะห์สมาชกิกองทุนเพื่อชว่ยเหลอื
คนหางานไปท างานในต่างประเทศ 

คน/ 1,350 401 

บาท 27,400,000 9,587,168.04 

                                                                                                                                                                                

ประสานส านักงานแรงงานในต่างประเทศ 
ส านักงานจดัหางานจังหวดั สมาชิกกองทุนฯ/
ทายาท และผู้ที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือตรวจสอบและ
ขอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนฯ 

ครั้ง 800 784 

4 รวบรวมจัดท าข้อมูลสถติิรายงานประจ าเดือน ครั้ง 12 12 

5 
ตรวจสอบภาระหนี้สินและความรบัผิดชอบ    
ของบริษัทจัดหางาน 

แห่ง 12 8 

 

หมายเหตุ :  - ข้อมูล 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  
 - กรณีให้การสงเคราะห์มากกว่ารับค าร้อง เนื่องจากเป็นค าร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก ปีบัญชี 
2564 และด าเนินการแล้วเสร็จในปีบัญชี 2565 

 - กรณีตั้งเป้าหมายจ านวนคนและจ านวนเงินไว้สูงเพ่ือรองรับการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  
เพ่ือให้การสงเคราะห์ได้ทันต่อเหตุการณ์   
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ตารางท่ี 2 รายงานผลการให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางาน 

ไปท างานในต่างประเทศ  ปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)   

ปีงบ 
ให้การสงเคราะหใ์นประเทศ ให้การสงเคราะห ์

ในต่างประเทศ 
ให้การสงเคราะห ์

รวม กรณี / คน / บาท รวม 

 

 

 2565 

    

- ทุพพลภาพ               46 คน   เป็นเงิน   1,380,000  บาท 

- เสียชีวิต                 111 คน   เป็นเงิน   4,430,000  บาท 

- โรคต้องห้ามฯ            18 คน   เป็นเงิน      400,000  บาท 

- กรณีโรคระบาดโควิด    29 คน   เป็นเงิน      405,000  บาท 

- กรณีภัยสงคราม        181 คน   เป็นเงิน   2,715,000   บาท 

- อื่นๆ                         1 คน   เป็นเงิน        30,000  บาท 

จ านวน 386 คน 

เป็นเงิน 

9,360,000 บาท 

 

จ านวนทั้งสิ้น 13 คน 

เป็นเงิน  

166,609.10 บาท 

จ านวนทั้งสิ้น 399 คน 

เป็นเงิน  

9,526,609.10 บาท 

หมายเหต ุ: งานบัญชี 30 วัน 
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ตารางที่ 3 สถติิการสงเคราะห์สมาชกิกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี 2565 (ตารางรวมทุกกรณี) 

เดือน 

รวมการสงเคราะห์ 
ในประเทศ และ

ต่างประเทศ 

สงเคราะห ์(ในประเทศ) สงเคราะห ์(ต่างประเทศ) 
ข้อ 5 (2)(ค) ข้อ 5(2)(ง) ข้อ 5(2)(จ) ข้อ 5(2)(ฉ) ข้อ 5 (2)(ฌ) 

รวมการสงเคราะห์ 
ในประเทศ 

รวมการสงเคราะห์ในต่างประเทศ 
ประสบปัญหาในต่างประเทศ  

ข้อ 5 (2)(ง) 
(ค่าที่พัก /ค่าอาหาร/ค่าพาหนะ/ค่ารักษาพยาบาล) 

ทุพพลภาพ 
ประสบปัญหา
ในต่างประเทศ 

เป็นโรค 
ต้องห้าม 

มิให้ท างาน 
COVID-19 ภัยสงคราม เสียชีวิต 

คน บาท คน บาท คน บาท  คน บาท คน บาท คน บาท คน บาท คน บาท คน บาท 

ต.ค.64 25   770,000.00 2 60,000  - - 1 25,000 7 85,000  - - 15 600,000 25 770,000 - - 

พ.ย.64 24   670,000.00 3 90,000 - - 2 30,000 8 110,000 - - 11 440,000 24 670,000 - - 

ธ.ค.64 19   463,195.68 1 30,000 - - 2 50,000 2 45,000 - - 7 280,000 12 405,000 7 58,195.68 

ม.ค.65 16   538,547.42 4 120,000 - - 1 25,000 3 50,000 - - 8 320,000 16 515,000  23,547.42 

ก.พ.65 23   729,743.11 4 120,000 - - 5 115,000 3 45,000 - - 11 440,000 23 720,000    9,743.11 

มี.ค.65 192 3,097,019.89 5 150,000 - - - - - - 180 2,700,000 5 200,000 190 3,050,000 2  47,019.89 

เม.ย.65 9   300,000.00 1 30,000 - - 1 15,000 - - 1 15,000 6 240,000 9 300,000 - - 

พ.ค.65 17   468,103.00 2 60,000 - - - - 2 20,000 - - 9 360,000 13 440,000 4 28,103.00 

มิ.ย.65 23   780,000.00 7 210,000 1 30,000 1 25,000 1 5,000 - - 13 510,000 23 780,000 - - 

ก.ค.65 17   510,000.00 9 270,000 - - 2 50,000 2 30,000 - - 4 160,000 17 510,000 - - 

ส.ค.65 22   780,000.00 5 150,000 - - 1 15,000 1 15,000 - - 15 600,000 22 780,000 - - 

ก.ย.65 14   480,558.94 3 90,000 - - 2 50,000 - - - - 7 280,000 12 420,000 2 60,558.94 

รวม 401 9,587,168.04 46 1,380,000 1 30,000 18 400,000 29 405,000 181 2,715,000 111 4,430,000 386 9,360,000 15 227,168.04 
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ตารางที่ 4 สถติิผลการวินิจฉัยการขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนฯ (กรณียื่นค าร้องในประเทศ) 

จ าแนกตามประเทศ 10 อนัดับแรก ประจ าปีบัญช ี2565 

 

ล า
ดับ       
 ที ่

ประเทศ 
รวม 

สงเคราะห ์(ในประเทศ) 

ข้อ 5 (2)(ค) ข้อ 5 (2)(ง) ข้อ 5 (2)(จ)  ข้อ 5(2)(ฉ) ข้อ 5(2)(ฌ) 

ทุพพลภาพ 
ประสบปัญหา 

ในต่างประเทศ 

เป็นโรค 

ต้องห้าม 

มิให้ท างาน 

โรคระบาด 

ภัยสงคราม 
เสียชีวติ 

(ในประเทศ) 

เสียชีวติ 

(ต่างประเทศ) 

ค่าจัดการศพ 

ในต่างประเทศ 
ประสบปัญหา 

ในต่างประเทศ 

รายละ  

15,000 บาท 

รายละ 

5,000 บาท 

คน บาท คน บาท คน บาท คน บาท คน บาท คน บาท คน บาท คน บาท คน บาท คน บาท คน บาท 

1 ยูเครน 185 2,815,000 1   30,000 - - - - - - 2 30,000 - - 181 2,715,000 - - 1    40,000 - - 

2 สาธารณรัฐไต้หวัน 79 2,890,000 20 600,000 - - 1  15,000 - - - - 1 5,000 - - 1 30,000 56 2,240,000 - - 

3 รัฐอิสราเอล 33 1,135,000 10 300,000 - - 2  30,000 - - - - 1 5,000 - - - - 20 800,000 - - 

4 สาธารณรัฐเกาหล ี 25   855,000 10 300,000 1 30,000 - - - - - - 1 5,000 - - - - 12 480,000 1 40,000 

5 สาธารณรัฐสิงคโปร ์ 18   375,000 1   30,000 - - 11 265,000 - - 5 75,000 1 5,000 - - - - - - - - 

6 สหพันธรัฐรัสเซยี  7   170,000 1   30,000 - - - - - - 4 60,000 - - - - - - 2  80,000 - - 

7 สหพันธรัฐมาเลเซยี  6   155,000 1   30,000 - - 1   15,000  - 2 30,000 - - - - - - 2  80,000 - - 

8 ฮังการี  6   185,000 - - - - - - 2 60,000 - - 1 5,000 1   5,000 - - 3 120,000 - - 

9 แคนาดา  5   200,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 160,000 1 40,000 

10 สาธารณรัฐโปรตุเกส  3   120,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 120,000 - - 

รวมทั้งสิ้น 367 8,900,000 44 1,320,000 1 30,000 15 325,000 2 60,000 13 195,000 2 60,000 181 2,715,000 1 30,000 103 4,120,000 2 80,000 
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ตารางท่ี 5 รายงานผลการให้การสงเคราะห์เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างาน 
ในต่างประเทศ (ในประเทศ )กรณีที่ได้รับการสงเคราะห์ 5 อันดับสูงสุด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม  2564 - กันยายน 2565 
หมายเหตุ : งานบัญชี 30 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ข้อระเบียบ กรณีสงเคราะห์ (ในประเทศ) 
จ านวน  
(คน) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

1 ข้อ 5 (2) (ฉ) กรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
กองทุน เนื่องจากภัยสงครามหรือปัญหาความไม่สงบหรือจากภัยธรรมชาติ 
หรือเกิดโรคระบาด ซึ่งทางการของประเทศนั้นๆ ประกาศก าหนดแล้ว 

- กรณีภัยสงคราม      181 คน เป็นเงิน  2,715,000 บาท 
- กรณีเกิดโรคระบาด   29  คน เป็นเงิน    405,000 บาท 

210 
 
 
 

3,120,000 
 
 
  

2 ข้อ 5 (2) (ฌ) กรณีเสียชีวิต 111 4,430,000   
3 ข้อ 5 (2) (ค) กรณปีระสบอันตรายจนทุพพลภาพ 46 1,380,000 
4 ข้อ 5 (2) (จ) กรณถีูกส่งกลับเนื่องจากเป็นโรคที่ตามข้อบังคับของทางการของประเทศนั้น

ห้ามมิให้ท างาน 
18    

400,000 
5 ข้อ 5 (2) (ง) กรณีประสบปัญหาในต่างประเทศ 1     30,000 

0

50

100

150

200

250

ข้อ 5 (2)(ฉ) ข้อ 5 (2)(ฌ) ข้อ 5 (2)(ค) ข้อ 5 (2)(จ) ข้อ 5 (2)(ง) 

210 คน   
  (เป็นเงิน 3,120,000 บาท)  

111 คน 
(เป็นเงิน 4,430,000 บาท) 

46 คน  
(เป็นเงิน 1,380,000 บาท) 

18 คน 
(เป็นเงิน 400,000 บาท) 

1 คน 
(เป็นเงิน 30,000 บาท) 

แผนภูมิแสดงผลการให้การสงเคราะห์  (ในประเทศ) กรณีได้รับการสงเคราะห์ 5 อันดับสูงสุด  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม  2564 - กันยายน 2565) 

ข้อระเบียบให้การสงเคราะห์ 

จ านวน (คน) 
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ภัยสงคราม โรคระบาด 

แผนภูมิแสดงผลการให้การสงเคราะห์ (ในประเทศ) จ าแนกตามสาเหตุ 5 อันดับสูงสุด  
กรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุน 

 เนื่องจากภัยสงครามหรือปัญหาความไม่สงบหรือจากภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคระบาด  
ซ่ึงทางการของประเทศนั้นๆ ประกาศก าหนดแล้ว 

สาเหตุ 

จ านวน (คน) 

29 คน (เป็นเงิน 40,000 คน) 

181  คน  (เป็นเงิน 2,715,000 บาท) 

 
ตารางท่ี 6 รายงานผลการให้การสงเคราะห์เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างาน 

ในต่างประเทศ (ในประเทศ) จ าแนกตามสาเหตุ 5  อันดับสูงสุด  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม  2564 - กันยายน 2565) 

 
 
 
 

 จ าแนกตามสาเหตุ 
ให้การสงเคราะห์ท้ังสิ้นจ านวน 210 คน  รวมเป็นเงินจ านวน 3,120,000 บาท 

ล าดับที่ สาเหตุ 
จ านวน  
(คน) 

เป็นเงิน  
(บาท) 

1 ภัยสงคราม  181 2,715,000 
2 โรคระบาด 29    405,000 

หมายเหตุ : งานบัญชี 30 วัน 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจากภัยสงคราม 
หรือปัญหาความไม่สงบหรือจากภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคระบาด ซึ่งทางการของประเทศนั้นๆ ประกาศก าหนดแล้ว 
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แผนภูมิแสดงผลการให้การสงเคราะห์ (ในประเทศ)จ าแนกตามประเทศที่เดินทางไปท างาน 5 อันดับสูงสุด 
กรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุน  

เนื่องจากภัยสงครามหรือปัญหาความไม่สงบหรือจากภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคระบาด  
ซ่ึงทางการของประเทศนั้นๆ  

ประเทศที่เดินทางไปท างาน 

จ านวน (คน) 

ตารางที่ 7 รายงานผลการให้การสงเคราะห์เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
(ในประเทศ) จ าแนกตามประเทศที่เดินทางไปท างาน 5  อันดับสูงสุด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม  2564 - กันยายน 2565) 
 
 

 
 

จ าแนกตามประเทศที่เดินทางไปท างาน 
ให้การสงเคราะห์ท้ังสิ้นจ านวน 210 คน  รวมเป็นเงินจ านวน 3,120,000 บาท 

ล าดับที่ ประเทศ 
จ านวน 
(คน) 

1 ยูเครน  183 
2 สาธารณรัฐสิงคโปร์ 6 
3 สหพันธรัฐรัสเซีย 4 
4 สหรัฐเม็กซิโก 3 
 ฮังการี 3 
5 เนอการาบรูไนดารุสซาลาม 2 
 สหพันธรัฐมาเลเซีย 2 
6 อ่ืน ๆ (สาธารณรัฐเกาหลี, ไต้หวัน, รัฐอิสราเอล, รัฐกาตาร์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, คาซัคสถาน

เขตบริหารพิเศษมาเก๊า) 
7 

หมายเหตุ : งานบัญชี 30 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจากภัยสงคราม 
หรือปัญหาความไม่สงบหรือจากภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคระบาด ซึ่งทางการของประเทศนั้นๆ ประกาศก าหนดแล้ว 
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ตารางท่ี 8 รายงานผลการให้การสงเคราะห์เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
(ในประเทศ) จ าแนกตามสาเหตุ 5  อันดับสูงสุด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม  2564 - กันยายน 2565) 
 
 
 

จ าแนกตามสาเหตุ 
ให้การสงเคราะห์ท้ังสิ้นจ านวน 111 คน  รวมเป็นเงินจ านวน 4,430,000 บาท 

ล าดับที่ สาเหตุ 
จ านวน 
(คน) 

1 ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต 27 
2 ภาวะช็อกหัวใจ 17 
3 อุบัติเหตุ 10 
4 หัวใจล้มเหลว 8 
5 หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 5 
6 ฆ่าตัวตาย 5 
7 อ่ืน ๆ (มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน, ปอดอักเสบ,กล้ามเนื้อหัวใจตามเฉียบพลัน, 

         ภาวะสมองขาดออกซิเจน,จมน้ า) 
39 

หมายเหตุ : งานบัญชี 30 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีเสียชีวิต 
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39 คน 

แผนภูมิแสดงผลการให้การสงเคราะห์ (ในประเทศ) จ าแนกตามสาเหตุ 5 อันดับสูงสุด  
กรณีเสียชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

สาเหตุ 

จ านวน (คน) 
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แผนภูมิให้แสดงการให้การสงเคราะห์ (ในประเทศ) จ าแนกตามประเทศที่เดินทางไปท างาน 5 อันดับ
สูงสุด  

กรณีเสียชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

ประเทศที่เดินทางไปท างาน 

จ านวน (คน) 

ตารางที่ 9 รายงานผลการให้การสงเคราะห์เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
(ในประเทศ) จ าแนกตามประเทศที่เดินทางไปท างาน 5  อันดับสูงสุด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม  2564 - กันยายน 2565) 
 
 
 

จ าแนกตามประเทศที่เดินทางไปท างาน 
ให้การสงเคราะห์ท้ังสิ้นจ านวน 111 คน  รวมเป็นเงินจ านวน 4,430,000 บาท 

ล าดับที ่ ประเทศ 
จ านวน 
(คน) 

1 ไต้หวัน 58 
2 รัฐอิสราเอล 20 
3 สาธารณรัฐเกาหลี 13 
4 แคนนาดา 4 
5 สาธารณรัฐโปรตุเกส 3 
6 ฮังการี 3 
7 สหพันธรัฐรัสเซีย 2 
8 อินโดนีเซีย 2 
9 สหพันธรัฐมาเลเซีย 1 
10 อ่ืน ๆ (ฟินแลนด์,สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,รัฐคูเวต,ยูเครน,แคนาดา) 5 

             หมายเหตุ : งานบัญชี 30 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีเสียชีวิต 
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ตารางที่ 10 รายงานผลการให้การสงเคราะห์เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
(ในประเทศ) จ าแนกตามสาเหตุ 5  อันดับสูงสุด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม  2564 - กันยายน 2565) 
 
 
 

 จ าแนกตามสาเหตุ 
ให้การสงเคราะห์ท้ังสิ้นจ านวน 46 คน รวมเป็นเงินจ านวน 1,380,000 บาท 

ล าดับที ่ สาเหตุ 
จ านวน 
(คน) 

1 อุบัติเหตุจากการท างาน  20 
2 อุบัติเหตุจากเครื่องจักรกล 16 
3 อุบัติเหตุจากรถยนต์  6 
4 ถูกสะเก็ดระเบิด เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอล 2 
5 อ่ืนๆ (แพ้สารเคมี, ถูกท าร้ายร่างกาย) 2 

หมายเหตุ : งานบัญชี 30 วัน 
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แผนภูมิแสดงผลการให้การสงเคราะห์ (ในประเทศ) จ าแนกตามสาเหตุ 5 อันดับสูงสุด  
กรณีประสบอันตราย ประจ าปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

สาเหตุ 

จ านวน (คน) 

กรณีประสบอันตราย 
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ตารางที่ 11 รายงานผลการให้การสงเคราะห์เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
(ในประเทศ) จ าแนกตามประเทศที่เดินทางไปท างาน 5  อันดับสูงสุด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม  2564 - กันยายน 2565) 
 
 

 

จ าแนกตามประเทศที่เดินทางไปท างาน 
ให้การสงเคราะห์ท้ังสิ้นจ านวน  46 คน รวมเป็นเงินจ านวน 1,380,000 บาท 

ล าดับที่ ประเทศ 
จ านวน 
(คน) 

1 ไต้หวัน 20 
2 รัฐอิสราเอล 10 
3 สาธารณรัฐเกาหลี 10 
4 ญี่ปุ่น 2 
5 ยูเครน 1 
 สหพันธรัฐรัสเซีย 1 
 สหพันธรัฐมาเลเซีย 1 
 สาธารณรัฐสิงคโปร์ 1 

หมายเหตุ : งานบัญชี 30 วัน
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แผนภูมิแสดงผลการให้การสงเคราะห ์(ในประเทศ) จ าแนกตามประเทศที่เดินทางไปท างาน 5 อันดับสูงสุด 
กรณีประสบอันตราย ประจ าปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

ประเทศที่ไปท างาน 

จ านวน (คน) 

กรณีประสบอันตราย 
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โรคหัวใจ โรควัณโรค โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง อ่ืนๆ 

5 คน 

4 คน 

2 คน 2 คน 

5 คน 

แผนภูมิแสดงผลการให้การสงเคราะห์ (ในประเทศ ) จ าแนกตามสาเหตุ 5 อันดับสูงสุด 
กรณีถูกส่งกลับเนื่องจากเป็นโรคท่ีตามข้อบังคับของทางการของประเทศนั้นห้ามมิให้ท างาน  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

สาเหตุ 

จ านวน (คน) 

ตารางที่ 12 รายงานผลการให้การสงเคราะห์เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
(ในประเทศ)  จ าแนกตามสาเหตุ 5 อันดับสูงสุด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม  2564 - กันยายน 2565) 
 

 

 

จ าแนกตามสาเหต ุ
ให้การสงเคราะห์ทัง้สิ้นจ านวน 18 คน  รวมเป็นเงินจ านวน 400,000 บาท 

ล าดับที ่ สาเหต ุ
จ านวน 
(คน) 

1 โรคหัวใจ 5 
2 โรควัณโรค 4 
3 โรคมะเร็ง 2 
4 โรคความดันโลหิตสูง 2 
5 อื่นๆ (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,โรคไต,โรคปอด,โรคมาลาเรีย,พิการทางร่างกาย 

       และการเคลื่อนไหว) 
5 

หมายเหตุ : งานบัญชี 30 วัน 

 

 

กรณีถูกส่งกลับเนื่องจากเป็นโรคที่ตามข้อบังคับของทางการของประเทศนั้นห้ามมิให้ท างาน 



 22 

0

2

4

6

8

10

12 11 คน 

2 คน 
1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 

แผนภูมิแสดงผลการให้การสงเคราะห์ (ในประเทศ) จ าแนกตามประเทศท่ีเดินทางไปท างาน 5 อันดับสูงสุด 
กรณีถูกส่งกลับเนื่องจากเป็นโรคที่ตามข้อบังคับของทางการของประเทศนั้นห้ามมิให้ท างาน  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

ประเทศท่ีเดินทางไปท างาน 

จ านวน (คน) 

ตารางที่ 13 รายงานผลการให้การสงเคราะห์เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
(ในประเทศ) จ าแนกตามประเทศที่เดินทางไปท างาน 5 อันดับสูงสุด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม  2564 - กันยายน 2565) 
 

 
 

จ าแนกตามประเทศที่เดินทางไปท างาน 
ให้การสงเคราะห์ทัง้สิ้นจ านวน 18 คน รวมเป็นเงินจ านวน 400,000 บาท 

ล าดับที ่ ประเทศ 
จ านวน 
(คน) 

1 สาธารณรัฐสิงคโปร์ 11 
2 รัฐอิสราเอล 2 
3 สหพันธรัฐมาเลเซีย 1 
4 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 
5 รัฐคูเวต 1 
6 ไต้หวัน 1 
7 รัฐกาตาร์ 1 

หมายเหตุ : งานบัญชี 30 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีถูกส่งกลับเนื่องจากเป็นโรคที่ตามข้อบังคับของทางการของประเทศนั้นห้ามมิให้ท างาน 
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53 คน 
เป็นเงิน 1,590,000 บาท 

46 คน 
เป็นงิน 1,380,000 บาท 

แผนภูมิเปรียบเทียบการให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนฯ 
กรณีประสบอันตราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปีงบประมาณ 2564 

ปีงบประมาณ 2565 

 

เปรียบเทียบการให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนฯ (ในประเทศ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 ตารางที่ 14 กรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจาก 

เกิดโรคระบาด ซึ่งทางการของประเทศนั้นๆ ประกาศก าหนดแล้ว 

ปีงบประมาณ ตั้งแต่ 
ให้การสงเคราะห์ 

(คน) 
เป็นเงินจ านวน 

(บาท) 
เพิ่มข้ึน 

% 
ลดลง 
% 

2564 (ต.ค. 63 – ก.ย. 64) 644 9,665,000   
2565 (ต.ค. 64 – ก.ย. 65) 29 405,000  95.81 

หมายเหตุ : งานบัญชี 30 วัน 

 

 

 

 
 

 

 ตารางท่ี 15 กรณีประสบอันตราย 

ปีงบประมาณ ตั้งแต่ 
ให้การสงเคราะห์ 

(คน) 
เป็นเงินจ านวน 

(บาท) 
เพิ่มข้ึน 

% 
ลดลง 
% 

2564 (ต.ค. 63 – ก.ย. 64) 53 1,590,000   
2565 (ต.ค. 64 – ก.ย. 65) 46 1,380,000  13.21 

หมายเหตุ : งานบัญชี 30 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

644 คน  
เป็นเงิน 9,665,000 บาท 

29 คน 
เป็นเงิน 405,000 บาท 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนฯ 
กรณีกรณีประสบปัญหาต้องเดนิทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุน  

เนื่องจากเกิดโรคระบาด ซึ่งทางการของประเทศน้ันๆ ประกาศก าหนดแล้ว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปีงบประมาณ 2564 

ปีงบประมาณ 2565 
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 1 คน 
เป็นเงิน 15,000 บาท 

18 คน  
เป็นเงิน 400, 000 บาท  

แผนภูมิเปรียบเทียบการให้การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ 
กรณีถูกส่งตัวกลับเนื่องจากเป็นโรคต้องห้ามมิให้ท างาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปีงบประมาณ 2564 

ปีงบประมาณ 2565 

98 คน  
เป็นเงิน 3,880,000  บาท 

111 คน 
เป็นเงิน 4,430,00 บาท 

แผนภูมิเปรียบเทียบการให้การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ 
กรณีเสียชีวิต 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 กับ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ปีงบประมาณ 2564 
ปีงบประมาณ 2565 

 
 

 ตารางท่ี 16 กรณีถูกส่งกลับเนื่องจากเป็นโรคต้องห้ามมิให้ท างาน  

ปีงบประมาณ ตั้งแต่ 
ให้การสงเคราะห์ 

(คน) 
เป็นเงินจ านวน 

(บาท) 
เพิ่มข้ึน 

% 
ลดลง 
% 

2564 (ต.ค. 63 – ก.ย. 64) 1 15,000   
2565 (ต.ค. 64 – ก.ย. 65) 18 400,000 2,566.67  

หมายเหตุ : งานบัญชี 30 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ตารางท่ี 17 กรณีเสียชีวิต 

ปีงบประมาณ ตั้งแต่ 
ให้การสงเคราะห์ 

(คน) 
เป็นเงินจ านวน 

(บาท) 
เพิ่มข้ึน 

% 
ลดลง 
% 

2564 (ต.ค. 63 – ก.ย. 64) 98 3,880,000   
2565 (ต.ค. 64 – ก.ย. 65) 111 4,430,000 14.18  

หมายเหตุ : งานบัญชี 30 วัน 
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ด้านการเงินและบัญชี  

ภารกิจด้านการเงินและบัญชี โดยมีการรับเงินจากสมาชิกกองทุนฯ ให้คนหางานที่เดินทางไปท างาน  
ในต่างประเทศ และออกบัตรสมาชิกกองทุนฯ เ พ่ือให้ได้รับความคุ้มครองและได้รับสิ ทธิประโยชน์  
เมื่อประสบปัญหาหรือประสบอันตรายตามกฎหมายก าหนด มีผลการด าเนินงานในการรับเงิน จ านวน 47,286 คน 
เป็นเงินจ านวน 22,260,100 บาท ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานยังต่ ากว่าที่เป้าหมายก าหนด เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้คนหางานเดินทางไปท างาต่างประเทศ
ลดลงโดยมีผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ดังนี้ 

ตารางที่ 18 ผลการปฏิบัตงิานด้านการเงินและบัญชี ประจ าปีบัญชี 2565 

ล าดับ รายการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงานท่ี
เกดิขึ้น 

1 
การรบัเงนิและออกบัตรสมาชิกกองทนุฯ คน/ 

บาท 
33,000/ 

14,100,000 
47,286/ 

22,260,100 

2 
การอนุมตัิเบิกจา่ยเงนิ, ค่าใช้จ่ายโครงการ
ต่างๆ ในการสงเคราะห์คนหางาน 

ครั้ง 800 
 

506 

3 

- จัดท าบญัชีรายรับ - รายจา่ยประจ าวนั ครั้ง 240 240 

- จัดท ารายงานการรับ – จา่ยและงบการเงนิ
ประจ าเดือน 

ครั้ง 12 12 

- จัดท าแบบรายงานตามที่กรมบญัชีกลาง 
ขอความรว่มมือ 

ครั้ง 12 12 

 

ตารางที่ 19 จ านวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตใหเ้ดนิทางไปท างานในต่างประเทศและสมัคร 
เป็นสมาชกิกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี 2565 (จ าแนกรายประเทศท่ีไปท างาน) 

ล าดับ ประเทศที่ไปท างาน จ านวนคน 

1 ไต้หวัน 18,443 

2 อิสราเอล 7,693 

3 ฟินแลนด์ 4,596 

4 ญี่ปุ่น 4,305 
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ล าดับ ประเทศที่ไปท างาน จ านวนคน 

5 เกาหลีใต้ 4,145 

6 สิงคโปร์ 1,382 

7 มาเลเซีย 1,091 

8 โปรตุเกส 1,067 

9 แคนาดา 403 

10 ฮ่องกง 383 

11 ฮังการี 370 

12 สวีเดน 336 

13 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 306 

14 สหพันธรัฐรัสเซีย 258 

15 ไอร์แลนด์ 220 

16 สหรัฐอเมริกา 211 

17 แอฟริกาใต้ 188 

18 คูเวต 164 

19 กาตาร์ 146 

20 โปแลนด์ 127 

21 อินโดนีเซีย 117 

22 บรูไน 113 

23 นิวซีแลนด์ 106 

24 จอร์แดน 97 

25 คาซัคสถาน 88 

26 สาธารณรัฐเช็ค 86 

27 นอร์เวย์ 69 

28 บาห์เรน 66 

29 เยอรมนี 56 

30 โครเอเชีย 53 
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ล าดับ ประเทศที่ไปท างาน จ านวนคน 

31 โอมาน 46 

32 ตุรกี 44 

33 ฝรั่งเศส 36 

34 อินเดีย 32 

35 สาธารณรัฐมัลดีฟส์ 31 

36 ภูฏาน 31 

37 สเปน 29 

38 โมร็อกโก 23 

39 ยูเครน 21 

40 เซาท์ซูดาน 21 

41 ไซปรัส 20 

42 โมซัมบิก 17 

43 สวิตเซอร์แลนด์ 15 

44 มอลต้า 15 

45 สโลวะเกีย 13 

46 ศรีลังกา 13 

47 กรีนแลนด์ 13 

48 สาธารณรัฐเซอร์เบีย 11 

49 อังกฤษ 9 

50 บังคลาเทศ 9 

51 โคลัมเบีย 9 

52 สาธารณรัฐแลตเวีย 8 

53 ซาอุดิอาระเบีย 8 

54 ตรินิแดดและโตเบโก 7 

55 ไอซ์แลนด์ 6 

56 อิหร่าน 6 
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ล าดับ ประเทศที่ไปท างาน จ านวนคน 

57 หมู่เกาะเคแมน 6 

58 สาธารณรัฐสโลวีเนีย 6 

59 ไนจีเรีย 6 

60 อิตาลี 5 

61 ลิเบีย 5 

62 ไอร์แลนด์เหนือ 4 

63 แอลเบเนีย 4 

64 อียิปต์ 4 

65 เนเธอร์แลนด์ 4 

66 เซเชลส์ 4 

67 ซูดาน 4 

68 มองโกเลีย 3 

69 ฟิลิปปินส์ 3 

70 ปาปัว นิวกินี 3 

71 ปานามา 3 

72 เบอร์มิวดา 3 

73 เลบานอน 2 

74 โรมาเนีย 2 

75 เม็กซิโก 2 

76 มาเรียนาเหนือ(ไซปัน) 2 

77 มอริเตเนีย 2 

78 ปากีสถาน 2 

79 เบลารุส 2 

80 เนปาล 2 

81 นามิเบีย 2 

82 เซเนกัล 2 
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ล าดับ ประเทศที่ไปท างาน จ านวนคน 

83 แคเมอรูน 2 

84 กานา 2 

85 แอลจีเรีย 1 

86 เอธิโอเปีย 1 

87 อิเควทอเรียลกินี 1 

88 อาเซอร์ไบจาน 1 

89 ออสเตรีย 1 

90 หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 1 

91 หมู่เกาะเติกส์และเคคอส 1 

92 สหราชอาณาจักร 1 

93 เวียดนาม 1 

94 ลาว 1 

95 โมนาโก 1 

96 พม่า 1 

97 เดนมาร์ก 1 

98 ซามัว 1 

99 จีน 1 

100 เกิร์นซีย์ 1 

101 กัมพูชา 1 

  รวม 47,286 
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ภารกิจด้านสินเชื่อเพ่ือไปท างานต่างประเทศ มีการออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินโครงการสินเชื่อ
เพ่ือไปท างานต่างประเทศ โดยการให้ค าปรึกษาและแนะน าส าหรับคนหางานที่ประสงค์จะขอกู้เงินจากธนาคาร
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการไปท างานต่างประเทศ มีผลการด าเนินงานในการออกหนังสือรับรองสิ ทธิการกู้เงิน 
จ านวน 209 คน และมีผลการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร จ านวน 358 คน จ านวนเงิน 49,179,062 บาท ทั้งนี้ 
ผลการด าเนินงานยังต่ ากว่าที่เป้าหมายก าหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้คนหางานเดินทางไปท างานต่างประเทศลดลงและมาขอรับหนังสือ 
รับรองสิทธิฯ ลดลงไปด้วย โดยมีผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ดังนี้ 

ตารางท่ี 20 ผลการปฏิบัติงานด้านสิทธิการกู้เงินโครงการสินเชื่อเพื่อไปท างานต่างประเทศ  
ประจ าปีบัญชี 2565 

ล าดับ รายการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่เกดิขึ้น 

1 ให้ค าปรึกษา/ แนะน าคนหางานที่ประสงค์จะขอกู้เงิน
จากธนาคาร 

คน 700 379 

2 ติดตามและประสานงานกับธนาคารในการให้สินเชื่อแก่
คนหางาน 

ครั้ง 300 131 

3 ออกหนังสือรับรองสิทธิการกู้ เงิน และแจ้งยื่ นการ
อนุญาตให้จัดส่งคนหางานฯ เพ่ือประกอบการพิจารณา
อนุมัติเงินกู้ของธนาคาร 

คน 600 209 

4 ผลการปล่อยสินเชื่อของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ
สินเชื่อฯ 

คน/ 
บาท 

400/ 
50,000,000 

358/ 
49,179,062 

5 รวบรวมและรายงานสถิติการปล่อยกู้ของแต่ละธนาคาร ครั้ง 12 12 

 
ตารางที่ 21 ผลการปล่อยสินเชื่อของธนาคารทีเ่ข้ารว่มโครงการสินเชื่อเพ่ือไปท างานต่างประเทศ  

ประจ าปีบัญชี 2565 

ปีบัญชี 2565 
สินเชื่อท างาน  

บริษัท : มีหลักทรัพย์ 
สินเชื่อท างาน  

กรม : ไม่มีหลักทรัพย์ 
รวมจ านวนคน 
ที่ได้รับสินเชื่อ 

คน บาท คน บาท คน บาท 
รวม 147 22,055,345 211 27,123,716 358 49,179,062 
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ตารางที่ 22 งบรายได้คา่ใช้จ่าย 
เงินกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 

ตั้งแต่ 1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

รายการ ปี 2565 
รายได ้  

รายได้เงินกองทุนฯ บริษัทจัดหางานจัดส่ง 11,793,600.00 
รายได้เงินกองทุนฯ  กรมการจัดหางานจัดส่ง 5,000,200.00 
รายได้เงินกองทุนฯ  เดินทางด้วยตนเอง 5,466,300.00 
ดอกเบี้ยรับ - จากเงินฝากธนาคาร 6,238,765.23 
ดอกเบี้ยรับ - จากเงินฝากธนาคารในต่างประเทศ 46.05 
รายได้อ่ืน ๆ 901.02 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 699,517.17 

รวมรายได ้ 29,199,329.47 
ค่าใช้จ่าย  
หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการ (ตามมาตรา 52)  

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 9,224,132.76 
ค่าประกันสังคม 330,804.00 
ค่าจ้างเหมาบริการในต่างประเทศ 2,528,853.09 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 19,800.00 
ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 54,050.00 
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ 78,180.00 
ค่าวัสดุส านักงานใช้ไป 565,451.00 
ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา 43,011.00 
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก 45,600.00 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 25,027.35 
ค่าสาธารณูปโภค 23,100.00 
ค่าเสื่อมราคา 247,864.21 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 13,185,873.41 
หมวดค่าใช้จ่ายในการด าเนนิกิจการ  (ตามมาตรา 53)  

ค่าใช้จ่ายโครงการอุดหนุนค่าด าเนินการฝึกอบรมฯ 6,400.00 
ค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 214,400.00 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการสงเคราะห์คนหางาน 9,587,168.04 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ 9,807,968.04 
รวมค่าใช้จ่าย 22,993,741.45 

รายได้สูงกวา่ค่าใช้จ่าย 6,205,488.02 

หมายเหตุ : ยังไม่ได้รับการรับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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ด้านนโยบายและแผนงาน  

 กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ มีภารกิจการด าเนินงานด้านนโยบายและ
แผนงานที่ส าคัญตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนระหว่างกองทุนฯ กรมการจัดหางาน
กับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือ
คนหางานไปท างานในต่างประเทศ การจัดท าแผนงาน โครงการ สถิติ และข้อมูลที่เก่ียวข้อง  

 

ตารางที่ 23 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างาน 
ในต่างประเทศ ประจ าปีบญัชี 2565 

ล าดับ รายการ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่เกดิขึ้น 

1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้ง 5 4 

2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากกองทนุฯ ร้อยละ 98 95.6 

3 จ านวนการเผยแพรข่้อมูลขา่วสารผา่นสื่อสงัคมออนไลน์ ครั้ง 500 758 

4 
จ านวนการเผยแพรป่ระชาสมัพันธแ์ผ่นพับสิทธิประโยชน์
กองทุนฯ 

ฉบับ 10,000 51,409 

5 การจดัท าแผนงานตามบันทกึข้อตกลงการประเมินผลการ
ด าเนินงานทนุหมุนเวียน ประจ าปีบญัชี 2565 
- แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปบีัญช ี2565 
- แผนปฏิบตัิการกองทุนฯ ปีบัญช ี2566-2570  
และแผนปฏิบัตกิารประจ าปีบัญชี 2566 
- แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ  
ปีบัญชี 2566 – 2570 และแผนปฏิบตัิการด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีบญัชี 2566 
- แผนปฏิบตัิการดิจิทัล ปบีญัชี 2566-2570 และ
แผนปฏบิัตกิารดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 2566 

แผนงาน 4 4 
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การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างาน 

ในต่างประเทศ ประจ าปีบัญชี 2565 

กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศด าเนินงานภายใต้กรอบภารกิจที่ก าหนด  
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 
พ.ศ. 2558 รวมทั้งกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องผ่านการให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการกองทุน 
เพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่สมาชิกกองทุนฯ รวมทั้งกองทุนมีความมั่นคง
ต่อไป ซึ่งในปีบัญชี ๒๕๖๕ คณะกรรมการกองทุนฯ  
ได้ให้ค าแนะน าและพิจารณาภารกิจที่ส าคัญ ดังนี้ 

แผนบริ หารความเสี่ ยงและคู่ มื อบริ หาร 
ความเสี่ยง ประจ าปีบัญชี 2565 เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ให้ลดลงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 
ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความเสี่ยงที่เกิดจากการควบคุมภายใน 
แต่ยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยได้ก าหนดปัจจัย
เสี่ ยงทั้ งหมด 4 ด้าน ได้แก่  1) ด้านกลยุทธ์  2) ด้าน
ปฏิบัติงาน 3) ด้านการเงิน 4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ซึ่งจากผลการบริหารความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีบัญชี 2565 ภาพรวมความเสี่ยงสามารถลดลงอยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับได้ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

กฎบัตรการควบคุมภายใน ประจ าปีบัญชี 2565 กองทุนฯ ได้จัดท าขึ้นตามประกาศคณะกรรมการ 
นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี  
การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน ข้อ 14 ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีกฎบัตร
ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การรายงานและ
มาตรฐาน และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน โดยพบว่ากฎบัตรการควบคุมภายในของกองทุนฯ มีองค์ประกอบครบถ้วนตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปีบัญชี 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี 2566 
ได้มีการทบทวนและปรับปรุงจากแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปีบัญชี 2565 – 2567 ก าหนดประเด็นการพัฒนา  
4 ประเด็น ได้แก่  

1) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการมีงานท าในต่างประเทศ 
2) การพัฒนาระบบการฝึกอบรมคนหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศให้สามารถน าความรู้ไปใช้

อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3) การคุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนให้มีหลักประกันมั่นคงในการท างานในต่างประเทศ 
4) พัฒนาการบริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ  

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร (อธิบดีกรมการจัดหางาน) 
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีบัญชี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 2566 ได้มี
การทบทวนและปรับปรุงจากแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนฯ ปีบัญชี 2565 – 2567 ก าหนดประเด็นการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนฯ สรุปได้ 5 แผนงาน ดังนี้ 

1) การพัฒนากระบวนงานด้านการรายงานของกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (e-Service)  

2) การรายงาน/ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกองทุนเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทุนหมุนเวียน  

3) การพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บลิงก์กองทุนฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
4) ระบบสารสนเทศส าหรับประชาชนเพื่อให้ได้รับความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการ  
5) การพัฒนาบุคลากรของกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ  
ซึ่งผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 2565 สามารถด าเนินการได้เป็นตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีบัญชี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีบัญชี 2566 ได้มีการทบทวนจากแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ ปีบัญชี 
2565 – 2567 โดยก าหนดยุทธศาสตร ์จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ด้านการบริหารอัตราก าลัง 2) ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 3) ด้านการติดตามและประเมินผล 
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การขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงานกองทุน ฯ ประจ าปีบัญชี 2565 โดยงบประมาณรายจ่าย

กองทุนฯ ที่ได้รับอนุมัติในปีบัญชี 2565 ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ (งบบุคลากร  
และงบด าเนินงานรายการค่าประกันสังคม) จึงขอปรับแผนการการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง 

การแก้ไขร่างระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างาน
ในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 6 ในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ ให้ยื่นค าร้องตามแบบที่อธิบดี
ก าหนดภายในสองปีนับแต่วันเกิดสิทธิ โดยให้เพ่ิมกรณีผู้มีสิทธิยื่นค าร้องเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจนท าให้
ไม่สามารถยื่นค าร้องได้ด้วยตนเอง สามารถให้ทายาทโดยธรรมยื่นค าร้องแทนได้ เพ่ือเป็ นการรักษาสิทธิ 
อันพึงได้รับตามกฎหมาย รวมทั้งปรับให้สามารถยื่นค าร้องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้ปรับการให้บริการเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ร่างตัวช้ีวัดกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ประจ าปีบัญชี 2566  ได้จัดท า
ร่างตัวชี้วัดตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนที่ก าหนดและสอดคล้องกับภารกิจ
ของกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี 2566 ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเงิน 2) ด้านการ
สนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านการปฏิบัติการ 4) ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน  
5) ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริ หารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง และ  
6) การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 

การจัดสรรงบประมาณเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ประจ าปีบัญชี 2566 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกองทุนฯ จ านวน 30,405,710 บาท (สามสิบล้าน สี่แสนห้าพันเจ็ดร้อย
สิบบาทถ้วน) จ าแนกเป็นงบบุคลากร 10,295,940 บาท งบด าเนินงาน จ านวน 19,992,270 บาท และ  
งบลงทุน จ านวน 117,500 บาท 
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การประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี 2566 

 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ร่วมกับที่ปรึกษาด้านการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
(บริษัท ทริส คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด) และกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 
ได้จัดประชุมหารือ เพ่ือเจราจาตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี 2566 ซึ่งได้
ผ่านความเห็นชอบ และให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานท างานในต่างประเทศ
ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางก าหนด ส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกองทุนฯ โดยได้มี 
การปรับเพ่ิมตัวชี้วัดใหม่ๆ ในด้านปฏิบัติการบางตัวชี้วัด เช่น ตัวชี้วัดความส าเร็จของการผลิตสื่อวีดิทัศน์ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการท างานแก่คนหางานก่อนเดินทางไปท างานต่างประเทศ และ ใน
ภาพรวมยังประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 1) การเงิน 2) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3) การปฏิบัติการ 4) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และ 5) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหา ผู้บริหาร
ทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และ 6) การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง  
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การช่วยเหลือสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างาน 

ในต่างประเทศ กรณีประสบปัญหาภัยสงครามยูเครน 

 สถานการณ์การสู้รบที่เกิดข้ึนระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียกับประเทศยูเครน โดยรัฐบาลยูเครนได้ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นระยะเวลา 30 วัน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2565 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในยูเครนที่มีการ 
แจ้งความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ให้สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย  
ซึ่งนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ก าชับให้กรมการจัดหางานเร่งด าเนินการ  
ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย เพ่ือให้ได้รับการช่วยเหลือได้อย่างทันกาล กรมการจัดหางานได้มอบหมาย 
ให้กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศน าเจ้าหน้าที่กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
ให้บริการนอกสถานที่ ณ อาคารศูนย์กักกัน (Quarantine Center) สถาบันบ าราศนราดูร กรมควบคุมโรค  
ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2  – 8 มีนาคม 2565  
เพ่ืออ านวยความสะดวก ชี้แจงสิทธิประโยชน์ รับค าร้องและจ่ายเงินช่วยเหลือแก่แรงงานไทยที่เป็นสมาชิก
กองทุนฯ ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนฯ พ.ศ. 2549 ข้อ 5 (2) (ฉ) กรณีประสบ
ปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุนฯ เนื่องจากภัยสงครามหรือปัญหา  
ความไม่สงบ หรือจากภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคระบาดซึ่งทางการของประเทศนั้นๆ ประกาศก าหนดแล้ว  
ให้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนรายละ 15,000 บาท โดยจ่ายเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ทั้งหมด 
181 ราย เป็นหญิงจ านวน 180 ราย และชาย 1 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,715,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสน
หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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การศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ ขยายความคุ้มครองแก่สมาชิกกองทุน 
เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ และปรับปรุงอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนฯ 

ส าหรับคนหางานแต่ละคน 

 กรมการจัดหางาน ได้อนุมัติให้กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศด าเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัย 
เพ่ือเพ่ิมสิทธิประโยชน์ ขยายความคุ้มครองแก่สมาชิกกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ  
และปรับปรุงอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนส าหรับคนหางานแต่ละคน โดยส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษา 
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์เพ่ิมสิทธิประโยชน์และขยายความคุ้มครองให้แก่คนหางานที่เป็น
สมาชิกองทุนฯ และอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนฯ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
 การด าเนินงาน ประกอบด้วยขั้นตอน การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษาเปรียบเทียบกองทุนของต่างประเทศที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ส ารวจความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
เกี่ยวกับความคุ้มครองที่จ าเป็น จัดประชุมระดมความคิดเห็น การสัมภาษณ์ผู้บริหาร วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
ขอบเขตการด าเนินงาน จัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และจัดท าข้ อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายให้กับกองทุนฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ขยายความคุ้มครองแก่สมาชิกกองทุนฯ  
และปรับปรุงอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนฯ ซึ่งผู้วิจัยส่งมอบผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ให้กรมการจัดหางานแล้ว 
และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกองนิติการ กรมการจัดหางาน 
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อบรมการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ 4 

กระบวนงานสมัครและช าระเงินค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 

 

 รองอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายสันติ  นันตสุวรรณ) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการใช้งาน 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ 4  ผ่านการประชุมทางไกล (VDO 
Conference) กระบวนงานสมัครและช าระเงินค่าสมาชิกกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างาน  
ในต่างประเทศด้วยวิธีแจ้งการเดินทางไปท างานต่างประเทศด้วยตนเอง โดยเป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน และ
หน่วยงานภาคเอกชนผู้พัฒนาระบบ เพ่ือพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
ระยะที่ 4 ด้านการจัดหางานต่างประเทศให้ครอบคลุมทุกกระบวนงาน ซึ่งได้มีการจัดอบรมการใช้งานระบบฯ 
ผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 10 
อาคารส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้งาน
ระบบฯ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการอบรมการใช้งานระบบฯ จัดขึ้นจ านวน 2 ครั้ง  

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เป็นการอบรมในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสมัครสมาชิก
กองทุนฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส านักงานจัดหางานจังหวัด เจ้าหน้าที่ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พ้ืนที่ 1 – 10 และเจ้าหน้าทีก่องบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ จ านวน 130 คน 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เป็นการอบรมในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
จ านวน 120 คน  

โดยระบบฯ เริ่มให้บริการแก่คนหางานได้ตั้งแต่วันที่  26 สิงหาคม 2565 เป็นต้นมา ซึ่งคนหางาน
สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ http://toea.doe.go.th และช าระเงินผ่าน Mobile Banking หรือเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) รวมทั้งแสดงบัตรสมาชิกกองทุนฯ ผ่าน Application “Smart TOEA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://toea.doe.go.th/
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             วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน 
มอบหมายให้นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อ านวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เป็นประธานการ
ประชุมชี้แจงการให้บริการกระบวนงานยื่นค าขอสมัครและช าระเงินค่าสมาชิกกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางาน 
ไปท างานในต่างประเทศ กรณีบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทย 
ไปต่างประเทศ ณ ห้องประชุมกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารส านักงานประกันสังคม  
โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่  และผู้รับอนุญาตจัดหางานและผู้แทน จ านวน 132 ราย เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ 
VDO Conference 
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 ผู้อ านวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เห็นชอบให้มีการอบรมหลักการเขียนหนังสือ
ราชการให้มีประสิทธิภาพแก่บุคลากรกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องให้สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่รวมทั้งบุคลากร 
ซึ่งยังไม่ทราบหลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องทั้งหมด ซึ่งได้จัดการอบรมขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 
2565 ณ ห้องประชุมกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โดยมีนางศรมน  วงศ์วัชรานนท์ หัวหน้ากลุ่มงาน
กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรมการเขียนหนังสือราชการแก่บุคลากรกองทุนฯ 
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กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ให้บริการรับค าร้องเพ่ือขอรับการสงเคราะห์
จากกองทุนฯ และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่สมาชิกกองทุนฯ หรือทายาท กรณีสมาชิกกองทุนฯ ประสบปัญหา 
หรือประสบอันตรายจากการท างานในต่างประเทศ หรือ กรณีสมาชิกกองทุนฯ เดินทางไปท า งาน 
ในตา่งประเทศแล้วเสียชีวิตโดยพิจารณาวินิจฉัยสิทธิประโยชน์ตามระเบียบที่ก าหนด 
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กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ให้บริการแก่คนหางานที่จะเดินทางไปท างาน
ในต่างประเทศโดยวิธีบริษัทจัดส่ง กรมการจัดหางานจัดส่ง และแจ้งการเดิ นทางไปท างานต่างประเทศ 
ด้วยตนเอง สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ก่อนเดินทางไปท างานในต่างประเทศ เพ่ือให้ได้รับความคุ้มครอง  
และสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ หากประสบปัญหาหรือประสบอันตรายในต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปท างานในต่างประเทศ ยื่นขอหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงิน 
ตามโครงการสินเชื่อเพ่ือไปท างานต่างประเทศ เพ่ือน าไปยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการเป็นทุน 
ในการเดินทางไปท างานในตา่งประเทศ 
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คณะท างาน 

ที่ปรึกษา 

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร 

คณะผู้จัดท ารายงาน 

นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อ านวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
นางศรมน วงศ์วัชรานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
นางสาวทัญญา รัตนประพันธ์ นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
นางสาวจันทนา ภูมิสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
นางวัชราภรณ์ สนธิศักดิ์โยธิน นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
นางสาวคุณาภรณ์ คงเพ็ชร์ นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
นางสาวนิภาภรณ์ ชูจันทร์ นักวิชาการแรงานช านาญการ 
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ สุวรรณนภา นักวิชาการแรงงานเงินและบัญชีช านาญการ 
นางสาววันเพ็ญ ดิษฐ์เทศชัย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นางสาวพรพิมล ทอนมาตร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นางสาวชุติกาญจน์ เทพแก้ว นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
นางสาวกัลยา วรรณางกูร นักวิชาการแรงงาน 
นางสาววราทิพย์ สอนน้อย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
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กลุ่มงานกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในตา่งประเทศ 

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 0 2245 6710-11 โทรสาร 0 2245 6710 

e-mail : fund_overseas@outlook.co.th 
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