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ค าน า 

 
กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครอง

คนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดกิจการที่สามารถใช้จ่ายเงินกองทุนไว้ใน มาตรา ๕๒ เพ่ือ
ใช้จ่ายในการจัดการให้คนหางานซึ่งถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศได้เดินทางกลับไทย ให้การสงเคราะห์แก่
คนหางานซึ่งไปหรือจะไปท างานในต่างประเทศหรือทายาทโดยธรรม และเพ่ือการคัดเลือก การทดสอบฝีมือ
และการฝึกอบรมคนหางานก่อนจะเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 

การด าเนินงานของกองทุน มีเป้าหมายหลักคือการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนเป็นส าคัญ โดยไม่มุ่งหวัง
ก าไรหรือผลประโยชน์จากการลงทุน อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน 
ถูกก ากับโดยกระทรวงการคลังภายใต้ พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน แต่ด้วยเหตุที่กองทุนมีผลการด าเนินงานบางตัวชี้วัดในปีบัญชี ๒๕๖๐     
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ ๓ มีผลให้ต้องจัดท าแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานฉบับนี้  เพ่ือใช้เป็น
กรอบและแนวทางการด าเนินงานของกองทุน ให้บรรลุเป้าหมายและเกณฑ์วัดการด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ 

 
 
 
 

 กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 

           หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 

บทที่ ๑ บทน า  

 ๑ ความเป็นมา ๑ 

 ๒ เหตุผลความจ าเป็น ๒ 

 ๓ วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผน ๓ 

 ๔ วิธีการด าเนินงาน ๓ 

 ๕ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๓ 

บทที่ ๒ สภาพทั่วไป  

 ๑ โครงสร้างกองทนุเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ๔ 

 ๒ ภารกิจกลุ่มงานกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ๕ 

 ๓ การสมัครสมาชิกและอัตราค่าสมัครสมาชิกกองทุน ๕ 

 ๔ สิทธิประโยชน์สมาชิกกองทุน ๖ 

 ๕ อัตราก าลัง ๗ 

 ๖ สถานะการเงินกองทุน ๘ 

บทที่ ๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ  

 ๑ วิเคราะห์ผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี ๒๕๖๐ และการปรับปรุงแก้ไข ๑๐ 

 ๒ วิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการเงิน ๑๖ 

 ๓ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการเงิน ๑๘ 

 ๔ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการเงิน ๒๓ 

 ๕ แผนการด าเนินงาน (Work Plan) ๒๕ 

บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

 ๑ บทสรุป ๒๙ 

 ๒ ข้อเสนอแนะ ๓๐ 



 

 

๑ 

บทท่ี ๑ 
บทน า 

     
๑.  ความเป็นมา 
 กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่ างประเทศ จัดตั้ งขึ้นเมื่ อ พ.ศ. ๒๕๒๙                           
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๕๒ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน        
ที่น าส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๒)  เงินที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ นายจ้างหรือคนหางานส่งเข้ากองทุน

ตามพระราชบัญญัติฯ 
(๓)  ดอกผลของกองทุน  
(๔)  เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
(๕)  หลักประกันที่ตกเป็นของกองทุน 

โดยเงินและทรัพย์สินของกองทุนปัจจุบันมาจากเงินที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ นายจ้าง
หรือคนหางานส่งเข้ากองทุนตามพระราชบัญญัติฯ และดอกผลของกองทุนเท่านั้น ทั้งนี้ คนหางานที่สมัคร         
เป็นสมาชิกกองทุน ได้แก่ คนหางานที่เดินทางไปท างานโดยบริษัทจัดหางานจัดส่ง  กรมการจัดหางานจัดส่ง และ
คนหางานที่เดินทางไปท างานด้วยตัวเองสมัครใจเป็นสมาชิก 

 ด้วยเหตุที่กองทุนตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ/สงเคราะห์คนหางานที่เดินทางไป
ท างานในต่างประเทศให้ได้รับความคุ้มครอง การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางและการสงเคราะห์        
กรณีประสบปัญหา หรือประสบอันตรายในระหว่างเป็นสมาชิกกองทุน โดยไม่มุ่งหวังรายได้หรือผลก าไรและ   
ไดก้ าหนดกิจการที่จะใช้จ่ายเงินกองทุนไว้ใน มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  จัดการให้คนหางานซึ่งถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศได้เดินทางกลับประเทศไทย 

(๒)  ให้การสงเคราะห์แก่คนหางานซึ่งไปหรือจะไปท างานในต่างประเทศหรือทายาทโดยธรรมของ
บุคคลดังกล่าว 

(๓)  การคัดเลือกและทดสอบฝีมือและการฝึกอบรมคนหางานก่อนจะเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ 
 ภายใต้กิจการที่จะใช้จ่ายเงินตามข้างต้น คณะกรรมการกองทุนได้เห็นชอบให้จัดสรรเงินกองทุน
เพ่ือจ้างบุคลากร วิทยากรฝึกอบรมและค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ใน ๓ ภารกิจส าคัญ คือ 

(๑)  ส่งเสริมการคุ้มครองคนหางาน 
(๒)  พัฒนาความพร้อมคนหางาน 
(๓)  คุ้มครองช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างประเทศ 

 



 

 

๒ 
 

โดยในปีบัญชี ๒๕๖๑ คณะกรรมการกองทุนเห็นชอบงบประมาณเพ่ือการจ้างบุคลากรในประเทศ ๕๗ คน      
ในต่างประเทศ ๔ คน แบ่งเป็น ไต้หวัน ๒ คน สาธารณรัฐเกาหลี ๑ คน (จากเดิม ๔ คน) อิสราเอล ๑ คน 
(อนุมัติใหม่) และยกเลิกการจ้างลูกจ้างที่ฮ่องกงทั้งหมด ทั้งนี้  ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ กองทุน            
เพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ มีสมาชิกที่ยังอยู่หรือยังท างานอยู่ในต่างประเทศประมาณ 
๒๙๐,๐๐๐ คน  

 ปัจจุบันกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ มีเงินสะสมในบัญชีกองทุน
มากกว่า ๘๐๐ ล้านบาท เพ่ือส ารองส าหรับการสงเคราะห์สมาชิกกองทุนกรณีฉุกเฉินหรือประสบปัญหาร้ายแรง 
เช่น การอพยพแรงงานจากโรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยสงคราม การใช้จ่ายเงินกองทุน             
เพ่ือการด าเนินงาน(ไม่รวมการสงเคราะห์สมาชิก) ในแต่ละปีต่ ากว่ารายได้รวมที่ได้รับ ท าให้กองทุนมีเงินสะสม
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

๒. เหตุผลความจ าเป็น 

 แม้ว่ากองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศจะไม่ประสบปัญหาบริหารงาน
ขาดทุนหรือขาดสภาพคล่อง แต่ก็ไม่สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามค่าเกณฑ์วัดด้านการเงินที่ก าหนดไว้ใน
บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานระหว่างกองทุนฯกับกระทรวงการคลัง สาเหตุจากไม่สามารถเพ่ิม
หรือควบคุมรายได้จากการจัดเก็บเงินค่าสมาชิกที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศเป็นไปตามกลไกความต้องการของคนหางานและตลาดแรงงานในต่างประเทศ รวมทั้งกฎหมาย
ประเทศปลายทางซึ่งเป็นปัจจัยที่กองทุนไม่สามารถควบคุมได้  นอกจากนั้นการลดการจ้างบุคลากร               
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะมีผลกระทบต่อการให้บริการสมาชิกกองทุน ทั้งด้านการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
ก่อนการเดินทางที่เสมือนการให้วัคซีนป้องกันโรคแก่คนหางานก่อนไปท างานในต่างประเทศ และการให้         
ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ประสบปัญหาถูกทอดทิ้งหรือประสบอันตรายในต่างประเทศ  

จากการที่กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ มีผลการประเมิน                
ผลการด าเนินงานด้านการเงิน ปีบัญชี ๒๕๖๐ ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด (ระดับ ๓) โดยได้ค่าคะแนนเท่ากับ  
๑.๙๒๕๐ และมีผลการด าเนินงานตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการ
เบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
สารสนเทศ มีค่าคะแนนต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดด้วยเช่นกัน ท าให้ต้องจัดท าแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ     
การด าเนินงานด้านการเงินของกองทุน ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๗/ว ๒๑๕ ลงวันที่ 
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยให้น าแผนปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ที่จัดท าขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน       
เพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งให้กรมบัญชีกลางภายใน
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  

 
 
 



 

 

๓ 
    

๓. วัตถุประสงคก์ารจัดท าแผน 
 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางการด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุน     
เพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  

๔. วิธีการด าเนนิงาน 
๓.๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา /อุปสรรค ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

(SWOT Analysis) ที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค  
      ๓.๒ จัดท าแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการเงินของกองทุนฯ (๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  
 ๓.๓ น าเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ          
เพ่ือพิจารณา 
 ๓.๔ จัดส่งแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการเงินของกองทุนฯ (๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา 

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                สามารถจัดท าแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนฯ  (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒) ทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุน สามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกกองทุน 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔ 
 

บทท่ี ๒ 

สภาพทั่วไป 
 
๑. โครงสร้างกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 

กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อการสงเคราะห์ที่ไม่มี
สถานะเป็นนิติบุคคล มีกลุ่มงานกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ รับผิดชอบภารกิจ      
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกองทุน โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี        
ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การด าเนินงานและการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๓ 
ประกอบด้วย ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายกฎหมายและวินิจฉัยสงเคราะห์  และ         
มีผู้อ านวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เป็นผู้บริหารทุนหมุนเวียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕ 

๒. ภารกิจกลุ่มงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
๒.๑ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดท าแผนงาน โครงการ ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์

และภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย การจัดท าตัวชี้วัดและติดตามผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลง                
การประเมินผลการด าเนินงานระหว่างกองทุน เพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศกับ
กระทรวงการคลัง การประชาสัมพันธ์/ตอบข้อหารือ/ข้อร้องเรียน งานประชุมและงานเลขานุการคณะกรรมการ 
และงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๒ ฝ่ายกฎหมายและวินิจฉัยสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบ การรับค าร้องและวินิจฉัยค าร้องขอรับ
การสงเคราะห์/การอุทธรณ์ การจัดท าสถิติผู้ยื่นค าร้องขอรับการสงเคราะห์ การตรวจสอบ/ติดตามหนี้สิน
กองทุน การเสนอขอแก้ไขกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุน การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ
กองทุน และงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๓ ฝ่ายการเงินและบัญชีกองทุน มีหน้าที่รับผิดชอบ การรับเงินค่าสมัครสมาชิกกองทุน การรับ-จ่าย/ 
น าฝากเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุน การเบิกจ่ายและก ากับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุน             
ตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ การจัดท าบัญชี/รายงานด้านการเงิน การจัดท างบแสดงผลการด าเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การพัสดุและการจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานด้านการเงิน และงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

๓. การสมัครสมาชิกและอัตราค่าสมัครสมาชิกกองทุน 
การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนจะต้องด าเนินการก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดยคนหางาน

ที่ไดร้ับอนุญาตให้เดินทางไปท างานในต่างประเทศและมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุน ประกอบด้วย 
๓.๑ คนหางานที่เดินทางโดยบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้จัดส่ง 
๓.๒ คนหางานที่เดินทางโดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง 
๓.๓ คนหางานที่แจ้งการเดินทางด้วยตนเองและสมัครใจสมัครสมาชิกกองทุนก่อนเดินทางออก

นอกราชอาณาจักร 
คนหางานที่เป็นสมาชิกกองทุนจะได้รับการคุ้มครองนับแต่วันที่สมัครสมาชิกกองทุนจนสิ้นสุด

ระยะเวลาตามสัญญาจ้างที่ใช้ในการขออนุญาตเดินทางไปท างานในต่างประเทศ แต่หากเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง
ดังกล่าวแล้วคนหางานยังอยู่หรือยังท างานอยู่ในต่างประเทศ จะได้รับการคุ้มครองต่ออีก โดยอัตราค่าสมาชิกกองทุน 
แบ่งออกเป็น ๓ อัตรา ดังนี้ 

(๑) อัตรา ๕๐๐ บาท ส าหรับคนหางานที่เดินทางไปท างานประเทศในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ 
ทวีปออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไต้หวันและสาธารณรัฐเกาหลี  

(๒) อัตรา ๔๐๐ บาท ส าหรับคนหางานที่เดินทางไปท างานประเทศบรูไน กาตาร์ คูเวต บาร์เรน 
โอมาน  อิสราเอล ซาอุดิอาระเบีย โมร็อคโก  จอร์แดน จิบูตี ตูนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซูดาน โซมาลี  
แอลจีเรีย  เลบานอน  ลิเบีย  สิงคโปร  ์ ซีเรีย เยเมน อียิปต์ อิรัก มอริเตเนีย อิหร่าน  ฮ่องกง 

(๓) อัตรา ๓๐๐ บาท ส าหรับคนหางานที่เดินทางไปท างานประเทศอ่ืนๆ นอกจากประเทศในกลุ่มที่ 
(๑) และกลุ่มที่ (๒)   



 

 

๖ 

๔. สิทธิประโยชน์สมาชิกกองทุน 

สมาชิกกองทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุน      
เพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ดังนี้ 

กรณีที่ การสงเคราะห ์ เงินสงเคราะห ์
๑ ดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดการให้สมาชิกกองทุนฯ ที่ถูกทอดทิ้งใน

ต่างประเทศไดเ้ดินทางกลับประเทศไทยจนถึงภูมิล าเนา เช่น  ค่าพาหนะ 
ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น 

ไม่เกินคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท (หากเกินวงเงิน
อธิบดีมีอ านาจสั่งจา่ยเพิ่มเติมตามความจ าเป็น) 

๒ ให้การสงเคราะห์แกส่มาชิกกองทุนฯ หรือทายาทโดยธรรม   
  ก. ประสบอันตรายก่อนเดินทางหรือประสบอันตรายขณะท างาน    

ในต่างประเทศ 
จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง     
ไม่เกินคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 

  ข. ต้องเดินทางกลับเพราะถูกเลิกจ้าง เนื่องจากประสบอันตราย
และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ 

จ่ายคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

  ค. ประสบอันตรายจน พิการ หรือ ทุพพลภาพ ในระหว่างที่เป็น
สมาชิก ไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ 
จ่ายเมื่อกลับมาในราชอาณาจักรแล้ว และยื่นค าขอรับการสงเคราะห์
ภายใน ๒ ปี 

พิการ จ่ายคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  
ทุพพลภาพ จ่ายคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 

  ง. ประสบปัญหาในต่างประเทศ ได้แก่ รอเข้าท างานใหม่ รอส่งกลับ
ประเทศ รอด าเนินคดี ท าให้สูญเสียรายได้ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากนายจ้าง โดยมิใช่ความผิดของสมาชิก หรือกรณีอื่นลักษณะเดียวกัน 
ให้จ่ายเป็นค่าพาหนะ ที่พัก รักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 

จ่ายจริงไม่เกินคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
กรณีเกินวงเงินให้อธิบดีมีอ านาจสั่งจ่าย
เพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยค าแนะน า   
ของคณะกรรมการกองทุนฯ  

  จ. ต้องเดินทางกลับประเทศก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิก เนื่องจาก
ตรวจสุขภาพไม่ผ่าน พบว่าเป็นโรคต้องห้ามตามข้อบังคับประเทศ
นั้นๆ 

- จ่ายคนละ ๒๕,๐๐๐ บาท เมื่อถูกส่งกลับ 
(ภายใน ๖ เดือนแรก)  
- จ่ายคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท เมื่อถูกส่งกลับ 
(หลังจากการท างานไปแล้ว ๖ เดือน) 

  ฉ. ต้องเดินทางกลับประเทศก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิก เนื่องจาก
เกิดภัยสงครามหรือเกิดโรคระบาด  ซึ่งทางการประเทศนั้นๆ 
ประกาศก าหนด 

เงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน คนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท 

   ช. ถูกด าเนนิคดีอาญา ในความผิดซึ่งมิใช่เกิดจากการกระท าโดย
เจตนาในต่างประเทศ หรือด าเนนิคดีแพ่งแก่นายจ้าง เนื่องจาก
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการท างาน 

ให้จ่ายเป็นค่าจ้างทนายความเท่าที่จ่ายจริง 
แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ณ. กรณีเสียชีวิต จ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพและเงิน
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทายาทโดยธรรมของ
สมาชิกกองทุน 

-  เสีย ชีวิต ในประเทศไทย สงเคราะห์  
๓๐,๐๐๐ บาท 
-  เสีย ชีวิต ในต่ างประเทศ สงเคราะห์  
๔๐,๐๐๐ บาท และค่าจัดการศพเท่าที่จ่าย
จริงไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

 



 

 

 ๗ 

๕. อัตราก าลัง 
ปัจจุบันกลุ่มงานกองทุนฯ มี อัตราก าลั ง เจ้าหน้าที่  จ านวน ๒๖ อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่                    

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ดังนี้ 
 
 

ต าแหน่ง 

จ านวนตาม
กรอบ

อัตราก าลัง 
(อัตรา) 

จ านวน 
ที่ปฏิบัติงาน 

(อัตรา) 
หมายเหตุ 

๑. ข้าราชการ ๑๘ ๑๓  
     ๑) นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ 
         (หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานใน
ต่างประเทศ) 

๑ ๑  

     ๒) นักวิชาการแรงงานช านาญการ/ปฏิบัติการ        ๙ ๕ ช่วยราชการ/
ว่าง ๔ อัตรา 

     ๓) นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ     ๒ ๒  
     ๔) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        ๓ ๓  
     ๕) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     ๓ ๒ ช่วยราชการ 

๑ อัตรา 
๒.  พนักงานราชการ ๒ ๒  
     ๑) นักวิชาการแรงงาน ๑ ๑  
     ๒) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑ ๑  
๓.  ลูกจ้างชั่วคราว (เงินกองทุนฯ)     ๖ ๖  
     ๑) นักวิชาการแรงงาน ๔ ๔   
     ๒) นิติกร ๑ ๑  
     ๓) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑ ๑  

รวม ๒๖ ๒๑  

 
 
 
 
 



 

 

๘ 

๖.  สถานะการเงินกองทุนฯ 
๖.๑ สถานะการเงินของกองทุนฯ ณ วันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีเงินฝากรวมทั้ งสิ้น 

๘๔๒,๕๑๒,๙๐๔.๕๐ บาท (แปดร้อยสี่สิบสองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่บาทห้าสิบสตางค์)        
โดยน าฝากเงินกับ ๓ ธนาคาร ดังนี้ 

 (๑) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๓ บัญชี       
             บัญชีที่ ๑     บัญชเีงินฝากออมทรัพย์             จ านวน      ๑๓,๐๒๘,๑๗๙.๔๑  บาท 
             บัญชีที่ ๒     บัญชเีงินฝากกระแสรายวัน         จ านวน               -               บาท 
             บัญชีที่ ๓     บัญชเีงินฝากประจ า ๑๒ เดือน     จ านวน      ๕๗,๓๔๘,๑๕๔.๘๘  บาท 

 

(๒) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
บัญชีที่ ๓     บัญชีเงินฝากประจ า ๑๒ เดือน      จ านวน    ๔๐๖,๘๙๔,๘๙๑.๐๒ บาท 

 

(๓) ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
บัญชีที่ ๓     บัญชีเงินฝากประจ า ๑๒ เดือน      จ านวน    ๓๖๕,๒๔๑,๖๗๙.๑๙ บาท 

                                                                              รวม      ๘๔๒,๕๑๒,๙๐๔.๕๐ บาท  
 

๖.๒ รายได้และค่าใช้จา่ยเงินกองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๑ (ตลุาคม ๒๕๖๐ –  พฤษภาคม ๒๕๖๑) 
รายได้จากการด าเนินงาน 
รายได้จากการจัดส่งคนหางาน (ค่าสมัครสมาชิกฯ) 
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 
รายได้อ่ืนๆ    

 
๑๓,๐๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท 

๒,๐๕๘,๒๒๔.๓๕ บาท 
๑,๐๐๐.๐๐ บาท            

รวมรายได้ ๑๕,๑๒๖,๗๒๔.๓๕ บาท 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
ค่าประกันสังคม 
ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
ค่าใช้จ่ายโครงการอุดหนุนค่าด าเนินการฝึกอบรมฯ 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการสงเคราะห์คนหางาน   
ค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ  

 
๖,๗๑๘,๕๐๕.๓๔ บาท 

๒๘๘,๔๙๒.๐๐ บาท 
๕๑,๘๐๐.๐๐ บาท 

๑๘๑,๗๙๖.๕๒ บาท 
๓๙๖,๓๒๘.๐๐ บาท 

๓๑,๓๐๖.๗๘ บาท 
๑๓๙,๔๐๐.๐๐ บาท 

๔,๔๙๔,๔๖๕.๘๕ บาท 
๑๐๐,๘๐๐.๐๐ บาท 

รวมค่าใช้จ่าย ๑๒,๔๐๒,๘๙๔.๔๙ บาท 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ๒,๗๒๓,๘๒๙.๘๖ บาท 

  



 

 

        ๙ 

    งบรายได้ค่าใช้จ่าย 
เงินกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 

ส าหรับรอบระยะเวลา ๓ ปีบัญช ีตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561*

รายได้

     รายได้เงินกองทนุฯ  บริษัทจดัหางานจดัส่ง 15,955,900.00 14,414,000.00 8,199,800.00   

     รายได้เงินกองทนุฯ  กรมการจดัหางานจดัส่ง 5,693,500.00   5,621,400.00   2,493,300.00   

     รายได้เงินกองทนุฯ  เดินทางด้วยตนเอง 5,531,500.00   4,739,900.00   2,374,400.00   

     ดอกเบีย้รับ - จากเงินฝากธนาคาร 13,757,156.68 10,177,322.99 2,058,224.35   

     ก าไรจากการจ าหน่ายครุภณัฑ์ -                   -                   -                   

     รายได้อ่ืน ๆ 3,100.00          2,000.00          1,000.00          

     ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน -                   -                   -                   

รวมรายได้ 40,941,156.68 34,954,622.99 15,126,724.35 

ค่าใช้จ่าย

หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการ (ตามมาตรา 52)

     ค่าจ้างลูกจ้างชัว่คราว 12,874,652.62 12,235,995.43 6,718,505.34   

     ค่าประกนัสังคม 504,157.99      474,739.91      288,492.00      

     ค่าตอบแทนจากการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 161,590.00      142,300.00      51,800.00        

     เงินรางวลั (สนร.เกาหลี) 448,665.22      314,713.74      -                   

     ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม-ในประเทศ 181,796.52      

     ค่าครุภณัฑ์มลูค่าต า่กวา่เกณฑ์ -                   -                   -                   

     ค่าวสัดสุ านกังานใช้ไป 257,666.80      263,973.50      -                   

     ค่าวสัด ุ(หน้ากากปอ้งกนัแก๊สพิษ) 141,313.60      -                   -                   

     ค่าซอ่มแซมและค่าบ ารุงรักษา 79,849.50        18,190.00        396,328.00      

     ค่าธรรมเนียมธนาคาร 99,884.10        97,792.72        31,306.78        

     ค่าเสื่อมราคา 381,607.97      174,593.36      -                   

     ค่าตดัจ าหน่าย 3,114.75          380,000.00      -                   

     ขาดทนุจากการจ าหน่ายครุภณัฑ์ 66,987.79        -                   -                   

     ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 53,225.98        198,072.16      -                   

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 15,072,716.32 14,300,370.82 7,668,228.64   

หมวดค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ  (ตามมาตรา 53)

     ค่าใช้จา่ยโครงการจดัท าเอกสารอบรมคนหางานฯ 500,000.00      472,000.00      -                   

     ค่าใช้จา่ยโครงการอดุหนนุค่าด าเนินการฝึกอบรมฯ 17,520.00        118,150.00      139,400.00      

     ค่าใช้จา่ยโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 87,600.00        103,200.00      100,800.00      

     ค่าใช้จา่ยเพ่ือการสงเคราะห์คนหางาน 8,618,196.31   8,006,810.35   4,494,465.85   

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ 9,223,316.31   8,700,160.35   4,734,665.85   

รวมค่าใช้จ่าย 24,296,032.63 23,000,531.17 12,402,894.49 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 16,645,124.05 11,954,091.82 2,723,829.86   



 

 

๑๐ 

บทท่ี ๓ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

             
๑. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี ๒๕๖๐ และการปรับปรุงแก้ไข 

ผลการด าเนินงานกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๐ มีผลการ
ประเมินผลการด าเนินงานภาพรวม ๔.๒๕๗๙ คะแนน สูงกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ ๓)  โดยมีผลการประเมิน
แต่ละด้าน ดังนี้ 

                  

(๑)  ด้านการเงิน  น้ าหนักร้อยละ ๑๐  คะแนนที่ได้รับ ๑.๙๒๕๐ 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

คะแนนทีไ่ด ้ ค าอธิบาย 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑  
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 
     

  
๑๐ 

 
๑.๙๒๕๐ 

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ที่เกิดขึ้นจริงในปีบัญชี 
ได้ แก่  ค่ าจ้ า งลูกจ้ างชั่ วคราว ค่ าประกันสั งคม 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่า
วิทยากรในการอบรมคนหางาน 
- รายได้ วัดเฉพาะรายได้จากการรับเงินค่าสมาชิก
กองทุนฯ   
-  อัตราส่วนค านวณจากรายจ่าย ๑๒,๙๕๖,๒๓๕.๓๔ 
บาท และมีรายได้ จ านวน ๒๔,๗๗๕,๓๐๐ บาท 

  
 

(๒)  ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น้ าหนักร้อยละ ๒๐ คะแนนที่ได้รับ ๕ 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

คะแนนทีไ่ด ้ ค าอธิบาย 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
     

  
๗ 

 
๕.๐๐๐๐ 

- ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมคนหางานก่อน
เดินทางไปท างานตา่งประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐ 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกองทุนฯ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๖.๘๖ 
(เป้าหมายในระดับ ๕ = ร้อยละ ๘๕) 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒  
ร้อยละของคนหางานที่เดินทางไป
ด้วยตนเอง ที่เปน็สมาชิกกองทุนฯ 
ในปี ๒๕๖๐ 

 
๖ 

 
๕.๐๐๐๐ 

- คนหางานฯ เดินทางด้วยตนเองทั้งหมด จ านวน 
๘,๕๑๒ คน เปน็สมาชิกกองทนุฯ จ านวน ๗,๖๗๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๑  
(เป้าหมายในระดับ ๕ = ร้อยละ ๙๐) 

 



 

 

๑๑ 
 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

คะแนนทีไ่ด ้ ค าอธิบาย 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓  
ระดับความส าเร็จในการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียน/ข้อซักถาม 

 
๗ 

 
๕.๐๐๐๐ 

- ด าเนินการครบถ้วนทั้ง ๕ ขั้นตอนที่ก าหนด ได้แก่  
๑) การรับข้อมูลซักถาม ร้องทุกข์/ร้องเรียน   
๒) ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการร้องเรียน          
๓) ตอบข้อมูล ให้ค าแนะน า/ช่วยเหลือ  
๔) ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๕) รายงานประธานกองทนุฯ ทราบ 

(๓)  ด้านการปฏิบัติการ น้ าหนักร้อยละ ๔๐ คะแนนที่ได้รับ ๔.๘๓๗๘ 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

คะแนนทีไ่ด ้ ค าอธิบาย 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑  
การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง    

๕  ๔.๒๑๘๕   

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑  การเบิกจ่าย
ตามแผนการเบิกจ่ายทีไ่ด้รับอนมุัติ 
(๑) ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทนุที่
เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการ
เบิกจ่ายงบลงทนุประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 
(๒) ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวม    
ที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการ
เบิกจ่ายภาพรวมประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

๓.๕ 
 

๑.๕ 
 
 
 

๒ 

๓.๘๘๓๖ 
 

๒.๙๕๕๐ 
 
 
 

๔.๕๘๐๐ 

 
 
- งบลงทุนทัง้หมด จ านวน ๑๔๘,๐๐๐ บาท สามารถ
เบิกจ่ายได้ จ านวน ๑๒๒,๗๒๐ บาท คิดเปน็ร้อยละ
๘๒.๙๑ 
 
- แผนการเบิกจ่าย จ านวน ๒๖,๖๐๐,๓๔๐ บาท 
สามารถเบิกจา่ยได้ จ านวน ๒๕,๓๑,๓๓๒๕.๓๑ บาท  คิด
เป็นร้อยละ ๙๕.๑๖  
 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๒ การรายงาน
การรับจ่ายและการใช้จ่ายเงิน
รายได้ทีไ่ม่ต้องน าส่งเปน็รายได้
แผ่นดิน 

๑.๕ ๕.๐๐๐๐ - ด าเนินการได้ภายใน ๔๖ วัน นับแต่วนัสิ้นปีบญัชี  

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ อัตราความส าเร็จของ
การให้เงินช่วยเหลือตามเวลา
มาตรฐาน (๑๐ วันท าการ) 

๕ ๔.๔๘๔๐ - ให้การสงเคราะห์คนหางานที่ยื่นค าร้องจากกองทุนฯ 
จ านวน ๒๓๓ คน ให้บริการภายในเวลามาตรฐาน 
จ านวน ๒๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๐  

 



 

 

๑๒ 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

คะแนนทีไ่ด ้ ค าอธิบาย 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การจัดท ารายงาน
เชิงวิเคราะห์ต่อการช่วยเหลือ
แรงงานไทยที่มาร้องทุกข์ ณ ไต้หวัน 
สาธารณรัฐเกาหลี และฮ่องกง 

๑๕ ๕.๐๐๐๐ - จัดท ารายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการด าเนินงาน 
เพื่อตอบสนองต่อข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนของแรงงานไทย 
โดยกองทุนฯ น ามาวิเคราะห์ วัดผลการด าเนินงาน
ของส านักงานแรงงาน ซึ่งด าเนินการครบถ้วนตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด  

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ความส าเร็จของ   
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๐ 

๑๕ ๕.๐๐๐๐ - การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

(๔) ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน น้ าหนักร้อยละ ๓๐ คะแนนที่ได้รับ ๓.๗๖๗๕ 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

คะแนนทีไ่ด ้ ค าอธิบาย 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑  
บทบาทคณะกรรมการกองทุน    

 
๖ 

 
๔.๓๕๐๐ 

ประกอบด้วย 
- การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปีบัญชี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปบีัญชี ๒๕๖๑  
- การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจกองทุนฯ 
- การจัดให้มีระบบประเมินผลผูบ้ริหารระดับสูงของ
ทุนหมุนเวียน 
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผลส าเร็จจากการก ากับ ดูแลกองทุนฯ ของคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒  
การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

 
๖ 

 
๒.๘๐๐๐ 

ประกอบด้วย การจัดให้มีระบบข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน  
การจัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง  
การประเมินระดับความรุนแรง การก าหนดแผนงานการ
บริหารความเสี่ยง ผู้บริหารสูงสุดมีการสอบทานรายงาน
การเงิน/ไม่ใช่การเงิน การใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การติดตามผล และการติดตามผลและประเมินผล 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓  
การตรวจสอบภายใน 

 
๖ 

 
๔.๗๐๐๐ 

ประกอบด้วย การทบทวนโครงสร้างองค์กร เพื่อเตรียม
ความพร้อมส าหรับการให้กองทุนมีผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ ากองทุน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และ
การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ ระบุในรายงานผล      
การตรวจสอบ 



 

 

๑๓ 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

คะแนนทีไ่ด ้ ค าอธิบาย 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ 
การบริหารจัดการสารสนเทศ 

 
๖ 

 
๒.๙๕๐๐ 

ประกอบด้วย 
- การจัดท าแผนแม่บทสารสนเทศ ปีบัญชี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
และแผนปฏิบัติการสารสนเทศ ปีบัญชี ๒๕๖๑ 
- การบริหารจัดการสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
๖ 

 
๔.๐๓๗๕ 

ประกอบด้วย 
- การจัดท าแผนยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล 

 
กองทุนฯ ได้วิเคราะห์ผลการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๐ ที่มีค่าคะแนนต่ ากว่าค่าเกณฑ์วัดที่
ก าหนดตามข้างต้น และการด าเนินการแก้ไขปรับปรุง ดังนี้ 

(๑) ผลการด าเนินงานด้านการเงิน วัดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ มีค่าคะแนน  ๑.๙๒๕๐           

ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีนัยยะส าคัญ จะต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาด้านการเงินอย่างละเอียดรอบด้าน 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนปรับปรุงพัฒนา  

(๒) ผลการด าเนินงานด้านปฏิบัติการ ตัวชี้วัดย่อยร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ  

แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีค่าคะแนน ๒.๙๕๕๐ ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด จากการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ล่าช้า เนื่องจากต้องน ารายการจัดซื้อเสนอที่ประชุมคณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมการจัดหางานพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ มีผลให้เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันปีบัญชี ทั้งนี้ ในปีบัญชี 
๒๕๖๑ ได้แก้ไขปัญหาโดยเร่งน าเสนอรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ        
เข้าสู่การพิจารณาของคณะท างานฯ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ขณะนี้การเบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปีบญัชี ๒๕๖๑ เสร็จสิ้น
ครบถ้วนตามแผนการเบิกจ่ายแล้ว 

(๓) ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  ตัวชี้วัดย่อยซึ่งมีค่าคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ได้แก่  

(๓.๑) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีค่าคะแนน ๒.๘๐๐๐ โดยการจัดท าคู่มือ     
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไม่มีเกณฑ์การพิจารณาระบบควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่ไปกับการระบุ
ความเสี่ยงระดับองค์กร และไม่มีการแสดงความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจ าปีของทุนหมุนเวียนตามประเด็น
ยุทธศาสตร์  กองทุนได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการจัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีบัญชี ๒๕๖๑    
ตามรายงานผลการประเมิน ปีบัญชี ๒๕๖๐ ของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และได้น าเสนอคณะกรรมการ
กองทุนฯ พิจารณาให้ค าแนะน าในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

(๓.๒) การบริหารจัดการสารสนเทศ มีค่าคะแนน ๒.๙๕๐๐ เนื่องจากระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) มีการรายงานผลการด าเนินงานซึ่งข้อมูลยังไม่มีความ     
ทันกาลและมีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน  ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้น าเสนอแผนแม่บทสารสนเทศ 



 

 

๑๔ 
 
และแผนปฏิบัติการสารสนเทศ ปีบัญชี ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาให้ค าแนะน า ในการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์                
๒ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ และ(๒) การพัฒนาระบบ       
การให้บริการอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปท างานต่างประเทศ  โดยกองทุนฯมีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ
กองทุนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ที่สามารถให้บริการภายในและภายนอกทุน
หมุนเวียน รวมถึงการออกรายงานที่ทันเวลา มีประสิทธิภาพ ตามภาพดังนี้ 

 

ภาพที่ ๑ 
รายการการให้บริการผ่านระบบ E-Service 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๕ 
 

ภาพที่ ๒ 
การขออนุญาตส่งคนหางานเดนิทางไปท างานต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓ 
การตรวจสอบข้อมูลสมาชิกกองทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๖ 
ภาพที่ ๔ 

การออกรายงานภารกิจกองทุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคณะกรรมการกองทุนฯ ได้ครบวาระด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ และ
กระบวนการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีบัญชี 
๒๕๖๑ ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างาน
ในต่างประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กองทุนฯ ได้ด าเนินงานตามกรอบการประเมินผลการด าเนินงานทั้ง ๔ ด้าน โดย
รายงานผลต่ออธิบดีกรมการจัดหางานในฐานะประธานกรรมการกองทุน และเมื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ
แล้วเสร็จ จะน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯพิจารณาในโอกาสแรก  
 
๒. วิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดด้านการเงิน 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการเงินของกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
ระหว่างปีบัญชี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ปรากฎดังนี้  

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนเต็ม 

(ระดบั) 

คะแนนที่ได้ในปบีัญช ี

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๑. ด้านการเงิน ๕ ๒.๗๐๐๐ ๒.๕๕๐๓ ๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๙๒๕๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ อัตราค่าใช้จ่าย

ต่อรายได้ 
ตั วชี้ วั ดที่  ๑ .๒  กา รจั ดส่ ง

รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ
ตามบทบัญญัติของ รธน. มาตรา 
๑๗๐ ให้กรมบัญชีกลาง 

 ๑.๐๐๐๐ 
 

๔.๔๐๐๐ 

๒.๑๕๖๕ 
 

๒.๙๔๔๐ 

๕.๐๐๐๐ 
 

- 

๑.๐๐๐๐ 
 

- 

๑.๙๒๕๐ 
 

- 

 

ผลการด าเนินงานของกองทุนด้านการเงินตามข้างต้น ชี้ให้เห็นวา่กองทุนไม่สามารถบริหารงานด้านการเงิน 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ยกเว้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กองทุนสามารถผ่านเกณฑ์ประเมินผลด้านการเงิน 

 



 

 

๑๗ 
 

 เนื่องจากมีการลดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินกองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
ยกเลิกการเช่าบ้านพักฉุกเฉินส าหรับแรงงานไทยที่ประสบปัญหาในฮ่องกง ท าให้กระทบต่อการให้บริการ
แรงงานไทยที่ประสบปัญหาเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศ และท าให้แรงงานไทยในฮ่องกงที่ตกทุกข์ได้ยาก   
ต้องประสบปัญหาขาดที่พักพิง ทั้งนี้ ปัญหาการด าเนินงานด้านการเงินซึ่งเป็นตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลง     
การประเมินผลการด าเนินงานระหว่างกองทุนฯกับกระทรวงการคลัง มีดังนี ้

(๑)  ด้านภารกิจ กองทุนจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
เพ่ือให้การสงเคราะห์คนหางานที่เป็นสมาชิกกองทุน โดยก าหนดการใช้จ่ายเงินกองทุนในกิจการ ๓ ประการ 
คือ (ก) จัดการให้คนหางานซึ่งถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศได้เดินทางกลับประเทศไทย (ข) ให้การสงเคราะห์แก่
คนหางานซึ่งไปหรือจะไปท างานในต่างประเทศหรือทายาทโดยธรรมของบุคคลดังกล่าว (ค) การคัดเลือกและ
ทดสอบฝีมือและการฝึกอบรมคนหางานก่อนจะเดินทางไปท างานในต่างประเทศ  ทั้งนี้ กองทุนไม่มีภารกิจใน
การหาสมาชิก หรือขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมจ านวนสมาชิก หรือรักษาจ านวนสมาชิก  
หรือหาผลก าไรจากสมาชิกกองทุน การก าหนดประสิทธิภาพด้านการเงินของกองทุนด้วยการก าหนดอัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ มีผลกระทบต่อภารกิจด้านการคัดเลือกและทดสอบฝีมือและการฝึกอบรมคนหางานก่อน
จะเดินทางไปท างานในต่างประเทศ รวมทั้งการให้ความคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหา
และต้องการการสงเคราะห์จากกองทุน  

(๒) ด้านรายรับ ปัจจุบันกองทุนมีรายรับหลักจาก ๒ แหล่ง คือ รายได้จากการรับสมัครสมาชิก
รายละ ๓๐๐ - ๕๐๐ บาท ตามระเบียบที่ก าหนดไว้ และจากดอกเบี้ยเงินฝากประจ ากับธนาคารที่เป็น
รัฐวิสาหกิจตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.ฯ มาตรา ๕๙ ความว่า “ให้รัฐมนตรีมีอ านาจน าเงินกองทุน.........ไปหา
ดอกผลได้โดยการฝากออมทรัพย์หรือฝากประจ ากับธนาคารที่ เป็นรัฐวิสาหกิจหรือโดยการซื้อหลักทรัพย์ของ
รัฐบาล” โดยกองทุนไม่มีอ านาจน าเงินกองทุนไปหารายได้เพ่ิมด้วยวิธีการอ่ืน นอกจากนั้น จ านวนแรงงานไทย 
ที่เดินทางไปท างานในต่างประเทศซึ่งเป็นรายได้ส าคัญของกองทุนมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี และอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์มีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน มีผลให้รายรับของกองทุนลดลงทุกๆปี  

กราฟแสดง สถิติรายได้จากการรับเงินค่าสมาชิกกองทุนฯ ตั้งแต่ปีบัญชี ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๘ 
 

(๓) ด้านรายจ่าย กองทุนมีค่าใช้จ่ายประจ าในการด าเนินงานตามภารกิจที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
โดย พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ ก าหนดให้กองทุนฯรับเงินค่าสมัครสมาชิกจากคนหางานก่อน
การเดินทางไปต่างประเทศเพียงครั้งเดียว แต่ให้การคุ้มครองนับแต่วันที่สมัครสมาชิกกองทุนจนสิ้นสุด
ระยะเวลาตามสัญญาจ้างที่ใช้ในการขออนุญาตเดินทางไปท างานในต่างประเทศ แต่หากเมื่อสิ้ นสุดสัญญาจ้าง
ดังกล่าวแล้วคนหางานยังอยู่หรือยังท างานอยู่ในต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองต่ออีก  ๕ ปี ปัจจุบันแม้ว่า
จ านวนรายรับจากสมาชิกมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่กองทุนมีจ านวนสมาชิกสะสมที่ยังอยู่หรือยังท างาน
อยู่ในต่างประเทศ ประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ คน เฉลี่ยลูกจ้างที่จ้างจากงบประมาณกองทุนต่อสมาชิกประมาณ          
๑ : ๕,๐๐๐ สมาชิกที่ยังคงหรือยังท างานอยู่ในต่างประเทศกลุ่มนี้ มีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากกองทุนกรณี
ประสบปัญหาในต่างประเทศและกรณีอ่ืนๆ ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง    

๓. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการเงินของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างาน
ในต่างประเทศ 

กองทุนฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงินขององค์กรทั้งสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก โดยใช้แนวคิด SWOT Analysis เพ่ือประเมินสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ด้านการเงินตามตัวชี้วัดของกองทุนในปัจจุบัน โดยผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สรุปดังนี้ 

สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
 ๑. กองทุนมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง   
ทุกปี 

 ๑. กองทุนมีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปีเนื่องจาก
จ านวนการรับสมัครสมาชิกลดลงและรายได้จาก
ดอกเบี้ยลดลง 

๒. กองทุนมีการก ากับ/ตรวจสอบ/ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบอย่างเข้มงวด   

๒. กองทุนมีรายจ่ายประจ าตามภารกิจที่ พ.ร.บ.จัดหางาน
และคุ้มครองคนหางานฯ ก าหนด  ท าให้ไม่สามารถ        
ลดรายจ่ายตามสัดส่วนรายได้จากการรับเงินสมาชิกที่ลดลง 

๓. กองทุนมีเงินสะสมมากเพียงพอต่อการสงเคราะห์
สมาชิกกรณีเกิดเหตุร้ายแรง  

๓. กองทุนไม่สามารถใช้จ่ ายเงิน เพื่ อจ้ างลูกจ้ า ง            
ในต่างประเทศในอัตราส่วนที่ เหมาะสมกับจ านวน
สมาชิกกองทุนที่ยังอยู่หรือยังท างานอยู่ในต่างประเทศ 
ประมาณ ๒๙๐ ,๐๐๐ คน เนื่ องจากอัตราค่าจ้าง          
ในต่างประเทศสูงมาก 

๔. กองทุนมีความมั่นคงสูง เนื่องจากมีกฎหมาย/
ระเบียบก าหนดกรอบการใช้จ่ายเงินอย่างชัดเจน 

๔. กองทุนไม่สามารถบริหารรายได้ ด้วยการน าเงินไปลงทุน
เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนทีสู่งขึ้น เนื่องจาก พ.ร.บ.จัดหางานฯ 
ก าหนดให้น าฝากเงินกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ
หลักทรัพย์รัฐบาลเท่านั้น ท าให้ได้รับผลตอบแทนต่ า 

 



 

 

๑๙ 

 

สภาพแวดล้อมภายใน (ต่อ) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

๕. กระบวนการคั ด เ ลื อกและฝึ กอบรมก่ อน           
การเดินทางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ชี้วัดจากสมาชิก
กองทุนประสบปัญหาขอรับการสงเคราะห์ลดลง
อย่างต่อเนื่อง 

๕. กองทุนฯ ไม่สามารถเก็บเงินสมาชิกที่ครบสัญญา
จ้างงานและแจ้งขอเดินทางไปท างานอีกครั้งแบบ 
Re-entry ได้ครบถ้วน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้ง
ก า ร เ ดิ น ท า ง  Re-entry ตี ค ว า ม ข้ อ ก ฎ ห มาย     
แตกต่างกัน 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

๑. นายจ้างต่างประเทศพึงพอใจแรงงานไทย           
มีการจ้างงานและต่อสัญญาจ้างงานแรงงานไทย      
ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขกฎหมายและความต้องการ
ของนายจ้างอย่างต่อเนื่อง 

๑. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ าในประเทศผู้รับแรงงาน ท าให้ความต้องการ
แรงงานลดลง ในขณะที่ประเทศคู่แข่งในการจัดส่ง
แรงงานมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น มีผลให้แรงงานไทยไป
ท างานต่างประเทศลดน้อยลง สมาชิกกองทุนลดลง 

๒. กฎหมายและนโยบายประเทศผู้รับแรงงาน      
เอ้ือประโยชน์ในการจ้างงานแรงงานไทย ได้แก่ 
ประเทศอิสราเอล อนุญาตให้แรงงานไทยเท่านั้นที่
สามารถเดินทางไปท างานภาคเกษตร สาธารณรัฐ
เกาหลี อนุญาตให้แรงงาน ๑๖ ชาติเท่านั้น เดินทาง
ไปท างานภาคการผลิต ก่อสร้าง เกษตร โดยแรงงาน
ไทยเป็น ๑ ใน ๑๖ ชาติ ทั้งนี้ รัฐบาลไทยมีการจัดท า
ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดส่งแรงงานไทยกับทั้ง 
๒ ประเทศ 

๒. การแก้ไขกฎหมายของประเทศผู้รับแรงงานราย
ใหญ่ คือ ไต้หวัน ที่ขยายเวลาการท างานในประเทศ
จากคราวละ ๓ ปี เป็น ๑๒ ปี ท าให้สมาชิกกองทุน
ในแต่ละปีลดลง   

 
 

 
 



 

 

๒๐ 
 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมข้างต้น สามารถจัดท าเป็น SWOT MATRIX โดยวิเคราะห์         
จาก ๒ ส่วน คือ การให้น้ าหนักและการให้คะแนนระดับความส าคัญ ดังนี้  

(๑) การให้น้ าหนักคะแนนของสภาวะแวดล้อมภายใน (ด้านจุดแข็งและจุดอ่อน) เท่ากับ ๑.๐๐ คะแนน 
และสภาวะแวดล้อมภายนอก (ด้านโอกาสและอุปสรรค) เท่ากับ ๑.๐๐๐ คะแนน   
 

สภาพแวดล้อมภายใน  
(๑.๐๐๐) 

สภาพแวดล้อมภายนอก  
(๑.๐๐๐) 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
๐.๕๐๐ ๐.๕๐๐ ๐.๕๐๐ ๐.๕๐๐ 

 

(๒) การให้คะแนนระดับความส าคัญ พิจารณาในแต่ละปัจจัยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ว่าองค์กรให้ความส าคัญต่อปัจจัยนั้น ๆ ในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 
  ๕  คือ  องค์กรให้ระดับความส าคัญมากที่สุด 
  ๔  คือ  องค์กรให้ระดับความส าคัญมาก 

๓  คือ  องค์กรให้ระดับความส าคัญปานกลาง 
  ๒  คือ  องค์กรให้ระดับความส าคัญน้อย 
  ๑  คือ  องค์กรให้ระดับความส าคัญน้อยที่สุด 

ตารางท่ี ๑  แสดงการวิเคราะห์ของกองทุนฯ ด้านจุดแข็ง 
 

(๑) 
ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง) 

(๒) 
น้ าหนัก 

(%) 

(๓) 
น้ าหนัก (%) 

x ๐.๕ 

(๔) 
คะแนน 

(๕) 
ถ่วงน้ าหนัก 
(๓) x (๔) 

๑. กองทุนฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องทุกปี ๒๐ ๐.๑ ๕ ๐.๕ 
๒. กองทุนฯ มีการก ากับ/ตรวจสอบ/ติดตามการใช้เงิน 
    ให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบอย่างเข้มงวด 

๒๐ ๐.๑ ๕ ๐.๕ 

๓. กองทุนฯ มีเงินสะสมมากเพียงพอต่อการสงเคราะห์ 
    สมาชิกกรณีเกิดเหตุร้ายแรง 

๒๐ ๐.๑ ๔ ๐.๔ 

๔. กองทุนฯ มีความม่ันคงสูง เนื่องจากมีกฎหมาย/ระเบียบ 
    ก าหนดกรอบการใช้จ่ายเงินอย่างชัดเจน 

๒๐ ๐.๑ ๔ ๐.๔ 

๕. กระบวนการคัดเลือกและฝึกอบรมก่อนการเดินทาง 
    มีประสิทธิภาพมากขึ้น ชี้วัดจากสมาชิกกองทุนฯ  
    ประสบปัญหาขอรับการสงเคราะห์ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

๒๐ ๐.๑ ๕ ๐.๕ 

รวม ๑๐๐% ๐.๕ ๔.๖ ๒.๓  



 

 

๒๑ 
 

ตารางท่ี ๒  แสดงการวิเคราะห์ของกองทุนฯ ด้านจุดอ่อน 

(๑) 
ปัจจัยภายใน (จุดอ่อน) 

  

(๒) 
น้ าหนัก 

(%) 

(๓) 
 น้ าหนัก (%) 

x ๐.๕ 

(๔) 
คะแนน 

(๕) 
ถ่วงน้ าหนัก 
(๓) x (๔) 

๑. กองทุนฯ มีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากจ านวน 
    การรับสมัครสมาชิกลดลงและรายได้จากดอกเบี้ยลดลง  

๒๕ ๐.๑๒๕ ๓ ๐.๓๗๕ 

๒. กองทุนฯ มีรายจ่ายประจ าตามภารกิจที่ พ.ร.บ.จัดหางาน
และคุ้มครองคนหางานฯ ก าหนด ท าให้ไม่สามารถลด
รายจ่ายตามสัดส่วนรายได้จากการรับเงินสมาชิกท่ีลดลง 

๒๕ ๐.๑๒๕ ๓ ๐.๓๗๕ 

๓.กองทุนฯ ไม่สามารถใช้ จ่ าย เ งิน เ พ่ือจ้ า งลู กจ้ าง             
ในต่างประเทศในอัตราส่วนที่ เหมาะสมกับจ านวน
สมาชิกกองทุนฯ ที่ยังอยู่หรือยังท างานอยู่ในต่างประเทศ
ประมาณ ๒๙๐ ,๐๐๐ คน เนื่ องจากอัตราค่ าจ้ าง                 
ในต่างประเทศสูงมาก 

๒๐ ๐.๑ ๓ ๐.๓ 

๔. กองทุนฯ ไม่สามารถบริหารรายได้ ด้วยการน าเงิน      
ไปลงทุนเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น เนื่องจาก 
พ.ร.บ.จัดหางานฯ ก าหนดให้น าฝากเงินกับธนาคาร       
ที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือหลักทรัพย์รัฐบาลเท่านั้น ท าให้
ได้รับผลตอบแทนต่ า 

๑๐ ๐.๐๕ ๓ ๐.๑๕ 

๕. กองทุนฯ ไม่สามารถเก็บเงินสมาชิกที่ครบสัญญาจ้างงาน
และแจ้งขอเดินทางไปท างานอีกครั้งแบบ Re-entry ได้
ครบถ้วน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งการเดินทาง       
Re-entry ตีความข้อกฎหมายแตกต่างกัน 

 

 

๒๐ ๐.๑ ๔ ๐.๔ 

รวม ๑๐๐% ๐.๕ ๓.๒ ๑.๖  
 

 
 
 

 
 



 

 

  

๒๒ 
 

ตารางท่ี ๓  แสดงการวิเคราะห์ของกองทุนฯ ด้านโอกาส 

(๑) 
ปัจจัยภายนอก (โอกาส) 

  

(๒) 
น้ าหนัก 

(%) 

(๓) 
 น้ าหนัก (%) 

x ๐.๕ 

(๔) 
คะแนน 

(๕) 
ถ่วงน้ าหนัก 
(๓) x (๔) 

๑. นายจ้างต่างประเทศพึงพอใจแรงงานไทย มีการจ้างงาน
และต่อสัญญาจ้างงานแรงงานไทยที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข
กฎหมายและความต้องการของนายจ้างอย่างต่อเนื่อง 

๕๐ ๐.๒๕ ๕ ๑.๒๕ 

๒. กฎหมายและนโยบายประเทศผู้รับแรงงานเอ้ือประโยชน์
ในการจ้างงานแรงงานไทย เช่น ประเทศอิสราเอลอนุญาต
ให้แรงงานไทยเท่านั้นที่ สามารถเดินทางไปท างาน         
ภาคเกษตร สาธารณรัฐเกาหลีอนุญาตให้แรงงาน ๑๖ ชาติ
เท่านั้น เดินทางไปท างานภาคการผลิต ก่อสร้าง เกษตร 
โดยแรงงานไทยเป็น ๑ ใน ๑๖ ชาติ ทั้งนี้  รัฐบาลไทย         
มีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือในการจัดส่งแรงงานไทย
กับท้ัง ๒ ประเทศ 

๕๐ ๐.๒๕ ๕ ๑.๒๕ 

รวม ๑๐๐% ๐.๕ ๕ ๒.๕ 
 

ตารางท่ี ๔  แสดงการวิเคราะห์ของกองทุนฯ ด้านอุปสรรค 
 

(๑) 
ปัจจัยภายนอก (อุปสรรค) 

  

(๒) 
น้ าหนัก 

(%) 

(๓) 
 น้ าหนัก (%) 

x ๐.๕ 

(๔) 
คะแนน 

(๕) 
ถ่วงน้ าหนัก 
(๓) x (๔) 

๑. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและภาวะเศรษฐกิจตกต่ า
ในประเทศผู้รับแรงงาน ท าให้ความต้องการแรงงานลดลง 
ในขณะที่ประเทศคู่แข่งในการจัดส่งแรงงานมีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้น มีผลให้แรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ           
ลดน้อยลง สมาชิกกองทุนลดลง 

๕๐ ๐.๒๕ ๓ ๐.๗๕ 

๒. การแก้ไขกฎหมายของประเทศผู้รับแรงงานรายใหญ่ 
คือ ไต้หวัน ที่ขยายเวลาการท างานในประเทศจากคราวละ 
๓ ปี เป็น ๑๒ ปี ท าให้สมาชิกกองทุนในแต่ละปีลดลง   

๕๐ ๐.๒๕ ๔ ๑ 

รวม ๑๐๐ ๐.๕ ๓.๕ ๑.๗๕  
 

 



 

 

๒๓ 
 
 

ตารางท่ี ๔   กราฟแสดงต าแหน่งยุทธศาสตร์ 

 โอกาส 
(O = Opportunities) 

 

  
กลยุทธ์เชิงแก้ไข 

๓ 

 
 

๒ 

 
 

๑ 

                 1.600   

 
กลยุทธ์เชิงรุก 

 
   2.500 
      
       
 
                        
         ๑               ๒            ๓                                                            

 

จุดอ่อน 
(W = 

Weakness) 

    ๓             ๒            ๑ 
 

๑ 

 
 

๒ 

 
 

๓ 
 

กลยุทธ์เชิงรับ 

                           2.300 
 

        
     
1.750 

 
 

 
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

จุดแข็ง 
( S = 

Strengths) 

 อุปสรรค 
 (T = Threats) 

 

   

๔. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการเงิน 
เมื่อพิจารณาวัตุประสงค์ ภารกิจ การวิเคราะห์ SWOT และต าแหน่งยุทธศาสตร์ขอกองทุน 

สามารถก าหนดแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการเงินของกองทุนเพ่ือช่วยเหลือ
คนหางานไปท างานในต่างประเทศ ปีบัญชี ๒๕๖๒ ดังนี้ 

(๑) การประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาส โดยจุดอ่อนด้านรายได้ของกองทุนที่ลดลง
เป็นปัจจัยภายในที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกท่ีควบคุมไม่ได้ และเกิดจากข้อจ ากัดด้านกฎหมายภายใน
ที่ควบคุมกองทุน ในขณะที่รายจ่ายของกองทุนถูกควบคุมอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ตามบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ท าให้จ ากัดการจ้างลูกจ้างในต่างประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และการให้บริการสมาชิกกองทุนรวมทั้งคนหางานที่ประสงค์จะ  



 

 

๒๔ 
 

เดินทางไปท างานในต่างประเทศ ในขณะที่โอกาสของกองทุนแสดงให้เห็นว่าแรงงานไทยยังคงเป็นที่ต้องการ
ของนายจ้างต่างประเทศและยังมีโอกาสในการท างานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา
คือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศผู้ส่ง  เพ่ือขยายโอกาสในการจ้างงานภายใต้ข้อตกลง      
ความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ และรักษาตลาดแรงงานเดิมด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการคัดเลือก
และการพัฒนาทักษะฝีมือของคนหางานเพ่ือให้มีความสามารถตามความต้องการของนายจ้าง ซึ่งภารกิจภายใต้
กลยุทธ์ดังกล่าวไม่อยู่ในกรอบอ านาจหน้าที่ของกองทุน แต่เป็นภารกิจร่วมระหว่างกรมการจัดหางานและ     
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   

(๒) การประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและอุปสรรค โดยจุดอ่อนด้านรายได้จากการรับเงิน  
ค่าสมัครสมาชิกของกองทุนที่ลดลงเนื่องจากคนหางานเดินทางไปท างานลดลงและการจัดเก็บเงินสมาชิก        
ที่แจ้งเดินทางแบบ Re-entry ยังไม่ครบถ้วน สัมพันธ์กับอุปสรรคในต่างประเทศที่มีความต้องการแรงงาน
ต่างชาติลดลงและการแก้ไขกฎหมายในต่างประเทศท าให้มีจ านวนสมาชิกที่ยั งอยู่หรือยังท างาน                    
อยู่ในต่างประเทศหลังสิ้นสุดสัญญาจ้างงานเดิมเพ่ิมมากขึ้น คนหางานแจ้งเดินทางแบบ Re-entry มากขึ้น     
กลยุทธ์ในการรองรับปัญหา ที่สอดคล้องกับภารกิจของกองทุน คือการทบทวนแนวปฏิบัติการจัดเก็บค่าสมาชิก
ที่ครบสัญญาจ้างงานและยังได้รับการคุ้มครองจากกองทุนตาม พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ  
มาตรา ๔๘/๑ วรรค ๒ หากเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราวและแจ้งขออนุญาตเดินทางกลับไปท างานอีก 
(Re-entry) จะต้องสมัครสมาชิกกองทุนก่อนการเดินทาง เพ่ือให้สมาชิกได้รับการคุ้มครองอย่างต่อเนื่องและ
เพ่ิมรายได้กองทุน 

(๓) การประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและอุปสรรค โดยกองทุนมีจุดแข็งด้านรายได้ที่สูงกว่า
รายจ่ายอย่างต่อเนื่องทุกปี มีสภาพคล่องสูง มีความมั่นคงและมีการก ากับ ตรวจสอบ ควบคุมอย่างเข้มงวด  
ในขณะที่อุปสรรคคือการหดตัวของตลาดแรงงานในต่างประเทศและข้อจ ากัดด้านนโยบายและกฎหมาย
ประเทศผู้รับแรงงาน กลยุทธ์ในการป้องกัน เพ่ือคงสถานะความมั่นคงของกองทุนโดยไม่สร้างอุปสรรคในการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และภารกิจของกองทุนที่มุ่งเน้นการให้บริการสมาชิกซ่ึงเป็นเจ้าของเงินกองทุนโดย
ไม่มุ่งหวังก าไรหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากการน าเงินไปลงทุน ด้วยการควบคุมและบริหารจัดการการใช้จ่าย
เงินกองทุนเพ่ือการด าเนินงาน (ยกเว้นการสงเคราะห์) ในระดับที่เหมาะสม โดยมีแผนการปรับลดรายจ่ายตาม
อัตราส่วนของรายได้ท่ีลดลง-เพ่ิมข้ึน ในแต่ละปีบัญชี   

(๔) การประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาส โดยกองทุนมีจุดแข็งด้านรายได้ที่สูงกว่า
รายจ่ายอย่างต่อเนื่องทุกปี มีสภาพคล่องสูง มีความมั่นคงและมีการก ากับ ตรวจสอบ ควบคุมอย่างเข้มงวด  
ในขณะที่แรงงานไทยยังเป็นที่ต้องการของนายจ้างและมีโอกาสการท างานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง กองทุน
ยังคงมีรายได้จากสมาขิกทุกปีบัญชี ทั้งกลุ่มที่เป็นแรงงานใหม่และแรงงาน Re-entry กลยุทธ์เชิงรุก คือ     
ส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศที่เป็นตลาดแรงงานคุณภาพ มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมและการ
คุ้มครองทางกฎหมายที่ครอบคลุม เพ่ือให้แรงงานไทยมีการจ้างงานเพ่ิมมากขึ้น ได้รับการคุ้มครองป้องกั น
นายจ้างละเมิดกฎหมาย ทอดทิ้ง และได้รับสวัสดิการเจ็บป่วย ประสบอันตราย ซึ่งจะมีผลให้กองทุนมีรายได้
จากสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น และลดรายจ่ายในการสงเคราะห์เนื่องจากการประสบปัญหาของสมาชิกลดน้อยลง  



 

 

๒๕ 
 
แม้ว่ากลยุทธ์เชิงรุกดังกล่าวจะไม่อยู่ในกรอบอ านาจหน้าที่ของกองทุนโดยตรง แต่กองทุนมีส่วนสนับสนุนการ
ด าเนินงานโดยน ารายไดท้ี่เป็นสภาพคล่องของกองทุนมาสนับสนุนการด าเนินงานด้านการคัดเลือก ทดสอบฝีมือ
และการฝึกอบรมก่อนการเดินทาง เพ่ือสร้างแรงงานไทยให้มีความพร้อมในการไปท างานต่างประเทศและเป็นที่
พึงพอใจของนายจ้างต่างประเทศ 

ทั้งนี้  กองทุนได้น ากลยุทธ์จากการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งหมดข้างต้น มาจัดท าแผนปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการเงิน เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการจัดเก็บค่าสมาชิกและประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการด้านการเงินให้มีความสมดุล ดังนี้ 

(๑) แผนการเพ่ิมรายได้การจัดเก็บค่าสมาชิกจากแรงงานที่ครบสัญญาจ้างงาน หรือเปลี่ยนสัญญา
จ้างงานและแจ้งขออนุญาตเดินทางแบบ Re-entry  

(๒) แผนการบริหารจัดการรายรับ-รายจ่ายตามอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ประเมินแต่ละปีบัญชี 
   

๕. แผนการด าเนินงาน (Work Plan) 
กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ได้จัดท าแผนการด าเนินงานปรับปรุง

ประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการเงิน โดยมีองค์ประกอบตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด ได้แก่ (๑) กิจกรรม 
(๒) เป้าหมายรายไตรมาส (๓) ระยะเวลาด าเนินการแต่ละกิจกรรม (๔) ตัวชี้วัด (๕) ปัจจัยความส าเร็จ ดังนี้ 
 

  

แผนการด าเนนิงานปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการเงิน 

วัตุประสงค ์: เพ่ิมรายได้การจัดเก็บเงินจากสมาชิกท่ีครบสัญญาจ้างและแจ้งขออนุญาตเดินทาง Re-entry 
               : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินตามภารกิจกองทุน 

เป้าหมาย   : กองทุนสามารถจัดเก็บรายได้จากสมาชิกถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด และการใช้จ่ายเงิน               
มีความสมดุลครอบคลุมวัตถุประสงค์ของกองทุน 

ปัจจัยความส าเร็จ : (๑) ทบทวนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสมัครสมาชิกและสถานภาพสมาชิก 
                         (๒) ก าหนดแนวปฏิบัติที่ขัดแจน ถ่ายทอดแนวปฏิบัติไปสู่ผู้ปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึง 

 (๓) ควบคุมอัตราส่วนค่าใช้จ่ ายต่อรายได้ที่สมดุล มีระบบติดตามประเมินผล                 
ที่มีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาด าเนินการ  : ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
 
 

   



 

 

๒๖ 
 
 

รายละเอียดการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน ด้านการเงิน 
     

แผนงาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีบัญชี ๒๕๖๑ ปีบัญชี ๒๕๖๒ 

ไตรมาส ๔ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนงานที่ ๑ : การเพ่ิมรายได้การจัดเก็บ
เงินจากสมาชิกกลุ่ม Re-entry 
กิจกรรม 

 
เพิ่มรายได้กองทุน 

  

๑.อัตราส่วนการ
จัดเก็บรายได้จาก
ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม          
Re-entry เพ่ิมขึ้น
(เปรียบเทียบกับ
การจั ด เก็ บ เ งิ น
สมาชิกกลุ่ม Re-
entry ในปีบัญชี  
๒๕๖๑) 

 

               

 ๑. ทบทวนกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการสมัครสมาชิก ระยะเวลาคุ้มครอง และ
การสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

               

 ๒. ปรับปรุง/ซักซ้อมความเข้าใจกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

               

 ๓. จัดท าแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและแจ้งเวียน
ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

               

 ๔. ปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าสมาชิกตามแนว
ปฏิบัติที่ก าหนด 

               

 ๕. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ                 

 ๖. รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส                  

 



 

 

๒๗ 
 

แผนงาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีบัญชี ๒๕๖๑ ปีบัญชี ๒๕๖๒ 

ไตรมาส ๔ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนงานที่ ๒ : การควบคุมอัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ที่สมดุล 
กิจกรรม 

 
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ด้านการเงิน 

  

 
๑.กองทุนมีการ
บริหารจดัการด้าน
การเงินในปีบัญชี
สมดลุ  
๒. กองทุนมีแผน
ควบคุมอัตราส่วน
การรับ-จ่ายเงิน 

               

 ๑. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการเงิน เพื่อ
จัดท าแผนงานด้านการเงิน  ประกอบด้วย 
สถานการณ์เงินกองทุน กรอบภารกิจ ปัญหา/
อุปสรรค ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ความ
สมดุลของรายรับ-รายจ่าย    

               

 ๒. จัดท าแผนควบคุมอัตราส่วนการรับ-จ่ายเงิน
ประจ าปีบัญชี ก าหนดเงื่อนไขอัตราส่วนรายได้
ต่อค่าใช้จ่ายแบบสมดุล 

               

 ๓. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติให้
เป็นไปตามแผน 

               

 ๔. รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส                

 
 
 



 

 

 ๒๘ 
ตัวช้ีวัดและค าอธิบาย 

ตัวช้ีวัด ค าอธิบาย 

แผนงานที่ ๑ การเพ่ิมรายได้การ
จัดเก็บเงินจากสมาชิกกลุ่ม Re-entry 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  อัตราส่วนการจัดเก็บ
รายได้จากสมาชิกกลุ่ม Re-entry 
เพ่ิมขึ้น(เปรียบเทียบกับการจัดเก็บ
เงินสมาชิกกลุ่ม Re-entry ในปีบัญชี 
๒๕๖๑) 

 

๑. กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.จัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๓๘) ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยกิจการที่จะให้จ่าย
เงินกองทุน ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารเงินกองทุน 
ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงินและการ
เก็บรักษาเงินกองทุน ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการรับแจ้ง
เดินทางไปท างานต่างประเทศด้วยตนเอง ระเบียบกรมการจัดหางาน
ว่าด้วยการแจ้งการเดินทางกลับไปท างานต่างประเทศของคนหางาน
ที่เดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว ระเบียบกรมการจัดหางานว่า
ด้วยการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุน เป็นต้น 
๒. สมาชิกกลุ่ม Re-entry หมายถึง สมาชิกกองทุนที่ได้รับอนุญาต
เดินทางไปท างานในต่างประเทศ และสิ้นสุดสัญญาจ้างฉบับที่ได้รับ
อนุญาตเดินทางไปท างาน  โดยสมาชิกได้เดินทางกลับประเทศไทย
ชั่วคราวและขออนุญาตเดินทางกลับไปท างานประเภท Re-entry 
๓. สมาชิกกองทุนฯ ได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.จัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔๘/๑ 

แผนงานที่ ๒ การควบคุมอัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ที่สมดุล 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑  กองทุนมีการบริหาร
จัดการด้านการเงินในปีบัญชีสมดุล  
 

การบริหารจัดการด้านการเงินมีสัดส่วนรายรับ-รายจ่ายที่สมดุล มี
การใช้จ่ายเงินตามกรอบที่กฎหมายก าหนด ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้  ไม่รวมถึงการขาดดุลบัญชีจาการ
สงเคราะห์คนหางาน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกองทุน 

ตัวชี้วัดที่ ๒  กองทุนมีแผนควบคุม
อัตราส่วนการรับ-จ่ายเงิน 

 

แผนควบคุมก าหนดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ในปีบัญชี           
แยกประเภทรายการค่าใช้จ่าย จัดล าดับความส าคัญของรายการ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือปรับลดค่าใช้จ่ายระหว่างปีกรณีรายได้กองทุนไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย  
 



 

 

๒๙ 
 

บทท่ี ๔ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
๑. บทสรุป 

กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ มีวัตุประสงค์ให้คนหางานที่จะเดินทางไปท างานในต่างประเทศมีหลักประกัน
ความคุ้มครองในเบื้องต้น ด้วยการให้คนหางานสมัครสมาชิกกองทุนก่อนเดินทาง เพ่ือน าเงินที่ได้รับจากการ
สมัครสมาชิกไปด าเนินงานและให้การสงเคราะห์สมาชิกในรูปแบบ “การเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข” 

รายรับและเงินสะสมของกองทุนปัจจุบัน เกือบทั้งหมดเป็นเงินจากการจัดเก็บค่าสมาชิกและ      
เงินดอกเบี้ยที่ได้รับจากการน าเงินกองทุนไปฝากประจ ากับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐบาลไม่ได้สบทบเงิน
เข้ากองทุน  และในการด าเนินงานที่ผ่านมากองทุนมีเงินสะสมเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องทุกปี มีสภาพคล่องสูงรองรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับแรงงานไทยในต่างประเทศ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยสงคราม โรคระบาด
ร้ายแรง เป็นต้น นอกจากนั้น การด าเนินงานของกองทุนไม่มุ่งหวังเพ่ิมรายได้ ผลก าไร  หรือผลประโยชน์ใดๆ
จากการลงทุน  เงินสะสมที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องของกองทุนเกิดจากการจ ากัดกิจการที่สามารถใช้จ่าย
เงินกองทุน และมีการก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบอย่างเข้มงวด       
เพ่ือไม่ให้มีการน าเงินกองทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์   

กิจการที่สามารถใช้จ่ายจากเงินกองทุนถูกก าหนดไว้ใน มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ ดังนี้ 

(๑) จัดการให้คนหางานซึ่งถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศได้เดินทางกลับประเทศไทย 
(๒) ให้การสงเคราะห์แก่คนหางานซึ่งไปหรือจะไปท างานในต่างประเทศหรือทายาทโดยธรรมของ

บุคคลดังกล่าว 
(๓) การคัดเลือกและทดสอบฝีมือและการฝึกอบรมคนหางานก่อนจะเดินทางไปท างาน                

ในต่างประเทศ 
การด าเนินงานในกิจการของกองทุนเพ่ือคุ้มครอง ป้องกัน ช่วยเหลือ สงเคราะห์คนหางาน จ าเป็น

อย่างยิ่งต้องจ้างบุคลากรจากเงินงบประมาณกองทุนเพ่ือด าเนินภารกิจกองทุนหรือสนับสนุนงานกองทุน       
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การก าหนดตัวชี้วัดด้านการเงินของกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างาน   
ในต่างประเทศ โดยวัดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ในการจ้างบุคลากรและวิทยากรฝึกอบรมคนหางาน       
ก่อนการเดินทาง จึงเป็นอุปสรรคส าคัญของกองทุนในการให้บริการคนหางานที่เป็นเจ้าของเงินกองทุนที่แท้จริง 
และแม้กองทุนจะพยายามลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรลงแล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถท าให้กองทุนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานด้านการเงิน แต่กลับเกิดปัญหาการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ถูกลดบุคลากรเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน
ในต่างประเทศที่ต้องรับภาระอย่างหนักในการช่วยเหลือ ดูแลแรงงานไทยที่ประสบปัญหา   



 

 

๓๐ 
 

กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ได้เสนอในระหว่างการเจรจาตัวชี้วัด
ประเมินผลการด าเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๑ ต่อบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ให้ยกเว้นการประเมินผล      
ด้านการเงินของกองทุน เนื่องจากการวัดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ในการจ้างบุคลากรและวิทยากรฝึกอบรม
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมาก ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดประเมินผลการด าเนินงานด้านการเงิน
ของกองทุน ปีบัญชี ๒๕๖๑ โดยประเมินจ านวนเงินรายได้จากการจัดเก็บค่าสมาชิก ซึ่งมิได้อยู่ในกรอบภารกิจ
ของกองทุน ทั้งนี้กองทุนมีภารกิจในการจัดเก็บค่าสมาชิกจากคนหางานที่จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเท่านั้น ไม่มีหน้าทีในการขยายจ านวนสมาชิกเพ่ือเพ่ิมรายได้หรือ
รักษาระดับรายได้ การขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศเป็นภารกิจของกระทรวงแรงงาน โดยมี
หน่วยงานรับผิดชอบ ๓ หน่วยงาน คือ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางานและกรมพัฒนฝีมือ
แรงงาน 

 ๒. ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากเงินกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ เป็นเงินของสมาชิกเพ่ือ    

การช่วยเหลือสงเคราะห์สมาชิก ควรให้กองทุนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินตามกรอบ   
ที่กฎหมายก าหนดเพ่ือคุณภาพการให้บริการและตอบสนองความต้องการของสมาชิกที่เป็นเจ้าของเงินกองทุน
ตามที่สมาชิกคาดหวัง  เห็นควรยกเว้นการก าหนดเกณฑ์ประเมินผลด้านการเงินของกองทุน  ทั้งนี้ กองทุนมี
การรายงานผลการรับจ่ายและการใช้จ่ายเงินกองทุนต่อกรมบัญชีกลางทุกสิ้นปีงบประมาณ  หากกองทุน         
มีการบริหารจัดการด้านการเงินไม่ เหมาะสมหรือสภาพคล่องของกองทุนลดลงอย่างมีนัยยะส าคัญ 
กรมบัญชีกลางก็สามารถทบทวนการควบคุมด้านการเงินของกองทุนได้ เพ่ือความมั่นคงของกองทุนและ
ประโยชน์ของราชการ  


