ตัวอย่างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตารางการคํานวณการผลิตและเผยแพร่ประกอบคําขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจําปีงบประมาณ 2555
สื่อ

กิจกรรม

อัตราค่าผลิต

อัตราค่าเผยแพร่

สื่อวิทยุกระจายเสียง

-ละครวิทยุ
-รายการวิทยุ
-สารคดี
-บทความ
-สปอต (ภาษากลาง/ภาษาถิ่น)
-รายการโทรทัศน์
-สารคดี
-สปอต (ภาษากลาง/ภาษาถิ่น)

2,500 บาท : 1 ตอน
3,000 บาท : 1 ตอน
2,000 บาท : 1 ตอน
1,500 บาท : 1 บทความ
1,500 บาท : 1 สปอต
30,000 บาท : 1 ตอน
5,000 บาท : 1 ตอน
8,000 บาท : 1 ตอน

2,000 บาท : 1 ครั้ง
2,000 บาท : 1 ครั้ง
2,000 บาท : 1 ครั้ง
2,000 บาท : 1 ครั้ง
2,000 บาท : 1 ครั้ง
5,000 บาท : 1 ครั้ง
5,000 บาท : 1 ครั้ง
5,000 บาท : 1 ครั้ง

สื่อวิทยุโทรทัศน์

สื่อกิจกรรมอื่น ๆ

-

** หมายเหตุ หากดําเนินกิจกรรมนอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้น
กรุณาระบุ กิจกรรม / งบประมาณ / รายละเอียดค่าใช้จ่าย ไว้ในเอกสาร 1-5 ด้วย
- ตารางการคํานวณนี้ใช้เฉพาะโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย
และระเบียบเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 โดยไม่ได้อิงระเบียบอัตราการผลิตและเผยแพร่ของ กปส.

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5
๑. ชื่อหน่วยงาน

: กรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี

๒. ยุทธศาสตร์การจัดสรร

: พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และเครือข่ายของ
กองทุนฯ

๓. พื้นทีด่ าํ เนินการ

: พื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานภายในกรมประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าค

๔. ระยะเวลาดําเนินการ

: ตุลาคม ๒๕๕4 – กันยายน ๒๕๕5

๕. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองจากประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทยโดยเฉพาะ
ประเทศพม่า ลาว และกัมพู ชายังคงมีปรากฏให้เห็นตามสื่อต่ าง ๆ อยู่เป็ นประจําอย่างต่ อเนื่องเพื่ อเข้ามา
ประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและเกิดปัญหา
อาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบเรื่อง
การจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ปี ๒๕๕๑ ตามมติของคณะกรรมการบริหาร
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) ที่กระทรวงแรงงานเสนอโดยให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า
ลาว และกั ม พู ช า ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตทํ า งานในเวลานั้ น สามารถอยู่ ใ นราชอาณาจั ก รเป็ น การชั่ วคราวและรอ
การส่งกลับ และทํางานได้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี คือสิ้นสุดไม่เกินวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
อย่างไรก็ตาม แม้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ๓ สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง แต่ยังปรากฏ
ปัญหาดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศของประเทศไทยมีอาณาเขตติดชายแดนประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมีความ
สะดวกในการเดินทาง ประกอบกับสามารถหลบหนีเข้า – ออก ได้ โดยไม่ผ่านขั้นตอนตามพระราชบั ญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
ดังนั้น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว จึงเป็นสิ่งจําเป็นและต้องมีความต่อเนื่องครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่
รวมทั้งต้องสามารถใช้สื่อที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้ตรงประเด็นจึงจะเกิดประสิทธิผล กรมประชาสัมพันธ์
เป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี สื่ อ ครอบคลุ ม กลุ่ ม เป้ า หมายทั่ ว ประเทศ มี ค วามพร้ อ มในการสนั บ สนุ น
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนบริบทของสภาพการณ์แรงงาน
ต่างด้าว จึงได้กําหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ๓ สัญชาติ (พม่า ลาวและกัมพูชา)
/6. วัตถุประสงค์ ...

2

๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เปิดรับสื่อได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ๓ สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา)
๖.๒ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
๖.๓ เพื่อเป็นสนับสนุนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
๖.๔ เพื่อประสานร่วมมือสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ให้ขยายผลด้านกฎระเบียบและปัญหาแรงงานต่างด้าว
ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
๗. เป้าหมายการดําเนินการ
๗.๑ นายจ้าง / ผู้ประกอบการ
๗.๒ แรงงานต่างด้าว
๗.๓ ประชาชนทั่วไป
๗.๔ สื่อมวลชน
ตารางแสดงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับแรงงานต่างด้าว ฯ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่

ประเด็นข้อมูล / ต่อสาร
-วิธีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถกู ต้องตามกฎหมาย
-ขั้นตอนในการจ้างแรงงานต่างด้าว
-ระเบียบข้อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องในการจ้างแรงงาน
ต่างด้าว
-ขั้นตอนการพิสูจน์สญ
ั ชาติแรงงานต่างด้าว
-สิทธิหน้าทีน่ ายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน
-ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
-การใช้แรงงานหญิง
-การใช้แรงงานเด็ก
-การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์
-ส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน

แหล่งข้อมูล

1

กลุ่มเป้าหมาย
นายจ้าง /
ผูป้ ระกอบการ

2

แรงงานต่างด้าว

-สิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างด้าวที่จะได้รบั
จากนายจ้างตามกฎหมาย
-ข้อควรรู้ในการปฏิบตั ติ ามระเบียบกฎหมายของไทย
สําหรับแรงงานต่างด้าว
-สิทธิแรงงานหญิง
-สิทธิแรงงานเด็ก
-ความรู้เบือ้ งต้นด้านความปลอดภัยในการทํางาน
-ความรู้เบือ้ งต้นด้านแรงงานสัมพันธ์ แรงงานจะไม่
แยกแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าว

กรมสวัสดิการฯ
กรมการจัดหางาน

3

ที่
3

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน/ผู้นาํ
ชุมชน/กํานัน/
ผู้ใหญ่บา้ น/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ประเด็นข้อมูล / ต่อสาร
-วิธีการจ้างแรงงานต่างด้าวให้ถกู ต้องตามกฎหมาย
-ขั้นตอนการจ้างแรงงานต่างด้าว
-โทษและความผิดในการจ้างแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย
-ขั้นตอนการพิสูจน์สญ
ั ชาติแรงงานต่างด้าว

แหล่งข้อมูล
-กรมการจัดหางาน
-สํานักงานจัดหางาน
จังหวัด
-สํานักจัดหางาน
จังหวัด กรุงเทพเขต
พืน้ ที่

๘. วิธีการดําเนินการ
๘.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียงรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ผลิตรายการ สารคดี สปอต สกูป๊ ข่าว แทรก
รายการ และละคร เป็นต้น
๘.๒ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์รูปแบบต่าง ๆ อาทิ สัมภาษณ์ สนทนา สกู๊ปข่าว สปอต และตัววิ่ง
เป็นต้น
๘.๓ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อบุคคลของกรมประชาสัมพันธ์จํานวน ๗๕ จังหวัด (สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัด)
๘.๔ การบริหารจัดการ ประสานติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน
๙. งบประมาณ
จํานวน ………………………………………………. บาท
๑๐. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
๑๐.๑ กลุ่มเป้าหมายนําความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบด้านแรงงานไปปรับใช้ในการทํางาน
๑๐.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรูส้ ื่อเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบด้านแรงงานเพื่อนําไป
ประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย
๑๐.๓ การบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑๐.๔ มีเครือข่ายสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์กฎหมายและระเบียบด้านแรงงานหรือ
ป้องกันการลักลอบ และหลบหนีเข้าเมือง รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
๑๑. หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
กรมประชาสัมพันธ์
๑๒. ผู้ควบคุมโครงการ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
....................................

แผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕

วิสัยทัศน์
เป็นเลิศด้านการบริหารการเงิน สนับสนุนหน่วยงาน จัดระบบการทํางานของคนต่างด้าว
พันธกิจ
๑. บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
๒. สนับสนุนด้านการเงินหน่วยงานที่ดําเนินการจัดระบบการทํางานของคนต่างด้าว
๓. บริหารจัดการกองทุนให้มนั่ คงมีเสถียรภาพ
เป้าประสงค์
๑. เพื่อให้คนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบ
๒. เพื่อสนับสนุนด้านการเงินในการสกัดกั้น ผลักดัน ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ดําเนินคดี
และส่งกลับคนต่างด้าวที่ผดิ กฎหมาย
๓. เพื่อให้เกิดการบูรณาการภาคีเครือข่ายด้านการจัดระบบงานของคนต่างด้าว
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และเครือข่ายของกองทุนฯ
เป้าประสงค์
¾ เพื่อให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทีไ่ ด้รับการผ่อนผันผ่านการพิสจู น์สัญชาติ
¾ เพื่อให้เกิดบูรณาการภาคีเครือข่ายด้านการจัดระบบการทํางานของคนต่างด้าว
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
¾ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผันผ่านการพิสูจน์สัญชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี
¾ ระดับความสําเร็จในการกําหนดแผนปฏิบัติการร่วมของภาคีเครือข่ายด้านจัดการแรงงานต่างด้าว

-๒กลยุทธ์ ๑.๑ เสริมสร้างและสนับสนุนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
¾ จํานวนแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายสามารถเข้าสู่ระบบตามที่กฎหมายกําหนดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
โครงการ / กิจกรรม
๑.๑.๑ โครงการให้บริการด้านทะเบียนแก่คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และ
กัมพูชา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กรุงเทพมหานคร)
๑.๑.๒ โครงการการจัดทําทะเบี ยนประวัติ แรงงานต่ างด้าวสั ญชาติพม่า ลาว และกั มพูชา ให้
ถูกต้องและสอดคล้องกับสถานะที่แท้จริ ง * (การจําหน่ ายรายการทะเบียนประวั ติเลข 00 เป็นเลข
ประจําตัวที่ข้ึนต้นด้วยเลข 6) (กรุงเทพมหานคร)
๑.๑.๓ โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และระเบี ยบเกี่ยวกับ
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ๓ สัญชาติ (กรมประชาสัมพันธ์)
๑.๑.๔ โครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานต่างด้าวประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
๑.๑.๕ การพิจารณาออกใบอนุญาตทํางาน / การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าว
๑.๑.๖ การจัดทําทะเบียนการทํางานของคนต่างด้าว
๑.๑.๗ การจัดตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว
๑.๑.๘ การประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว
๑.๑.๙ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบการทํางานของคนต่างด้าวในเชิงรุกระดับจังหวัด/เขต
๑.๑.๑๐ โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการจัดระบบการทํางานของคนต่างด้าว
๑.๑.๑๑ โครงการปรับปรุงฐานทะเบียนประวัติ และบัตรอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมือง สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา (กรมการปกครอง)
๑.๑.๑๒ การประชุมความร่วมมือด้านการจัดการแรงงานกับประเทศคู่ภาคี (พม่า ลาว กัมพูชา)
๑.๑.๑๓ โครงการตรวจติดตามการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว
และกัมพูชา (สํานักผู้ตรวจ)
๑.๑.๑๔ โครงการศูนย์บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว
๑.๑.๑๕ โครงการติดตามผลการดําเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว
๑.๑.๑๖ โครงการจัดทําทะเบียนคนต่างด้าวที่ขออนุญาตทํางาน
๑.๑.๑๗ โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
๑.๑.๑๘ โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบในระดับจังหวัด/กทม.
๑.๑.๑๙ โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานการพิสูจน์แรงงานพม่า
๑.๑.๒๐ โครงการพัฒนากฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว
๑.๑.๒๑ โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทํางานของคนต่างด้าว

-๓หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กรุงเทพมหานคร
๒. กรมประชาสัมพันธ์
๓. กรมการปกครอง
๔. สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว
๕. สํานักงานผู้ตรวจ
๖. สํานักงานจัดหางานจังหวัด/ สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่/สํานักผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน
กลยุทธ์ ๑.๒ เสริมสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
¾ ร้อยละ ๒๐ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว
โครงการ / กิจกรรม
๑.๒.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศทีส่ ามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
๑.๒.๒ ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ
๑.๒.๓ พัฒนาระบบการออกใบอนุญาตให้เป็น Single Windows
หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการจัดหางาน
กลยุทธ์ ๑.๓ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
¾ ระดับความสําเร็จของการสร้างเครือข่ายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายร้อยละ
๑๐ ต่อปี
โครงการ / กิจกรรม
๑.๓.๑ โครงการประชุมเจรจาความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานกับประเทศคู่ภาคี
๑.๓.๓ โครงการเจรจาระดับประเทศคู่ภาคี
๑.๓.๔ ดําเนินการส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน NGO เพื่อสร้างเครือข่ายการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว
๑.๓.๕ สนับสนุนบทบาทของเครือข่ายในการร่วมบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
๑.๓.๖ ประสานความร่วมมือตามข้อผูกพันระหว่างประเทศ (MOU) และการเข้าร่วมประชุมใน
ระดับทวิภาคี และพหุภาคี ด้านแรงงานต่างด้าว

-๔หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- กรมการจัดหางาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
 ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแบบบูรณาการ
เป้าประสงค์
¾ เพื่อสนับสนุนด้านการเงินในการสกัดกั้น ผลักดัน ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ดําเนินคดี และ
ส่งกลับแรงงานต่างด้าวที่ผดิ กฎหมาย
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
¾ แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาทํางานในประเทศลดลง เฉลี่ยร้อยละ ๑๐ ต่อปี
กลยุทธ์ ๒.๑ สนับสนุ นการดําเนิ นงาน การจัดการแรงงานต่ างด้ าวที่ ผิดกฎหมายแบบบูรณาการตาม
นโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
¾ จํานวนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทํางานในประเทศถูกดําเนินคดีลดลง ร้อยละ ๑๐
โครงการ / กิจกรรม
๒.๑.๑ โครงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทํางานทางบก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ นําส่งเจ้าหน้าที่ (กองทัพบก)
๒.๑.๒ โครงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทํางานทางทะเล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ (กองทัพเรือ)
๒.๑.๓ โครงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทํางาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(กองทัพไทย)
๒.๑.๔ โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่ างด้ าวลักลอบทํางานโดยผิ ดกฎหมาย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กรมการจัดหางาน)
๒.๑.๕ โครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน และส่งกลับคนต่างด้าวลักลอบทํางานโดย
ผิดกฎหมาย (สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง)
๒.๑.๖ โครงการเพิ่ มประสิ ทธิภาพการตรวจสอบการกระทําผิดซ้ําของแรงงานต่างด้ าวหลบหนี
เข้าเมือง (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๕๔) (สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง)
๒.๑.๗ โครงการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดําเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทํางานโดยไม่ได้
รับอนุญาต (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ)

-๕หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. กองทัพบก
๒. กองทัพเรือ
๓. กองทัพไทย
๔. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๕. สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
๖. กรมการจัดหางาน
กลยุทธ์ ๒.๒ เสริมสร้างการบูรณาการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
¾ ร้อยละ ๗๐ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวสามารถ
ปฏิบัติงานเป็นไปทิศทางเดียวกันและเป้าหมายที่กําหนด
โครงการ / กิจกรรม
๒.๒.๑ โครงการอํานวยการและประสานงานด้านความมั่นคงในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง ๓ สัญชาติ (กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
๒.๒.๒ โครงการสร้างเครือข่ายประชาชนป้องกันการลักลอบการทํางานของคนต่างด้าว
๒.๒.๓ โครงการให้ความรู้ผ้นู ําท้องถิ่นเกี่ยวกับการทํางานของคนต่างด้าว
๒.๒.๔ โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารทํ า งานระหว่ า งหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว (Before Action Review) “BAR”
๒.๒.๕ ดําเนินการสร้างศักยภาพในการทํางานให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
ต่างด้าว (Teamwork Excellence)
๒.๒.๖ จัดเวทีถอดบทเรียนร่วมกัน (Lesson Learn) “AAR”
๒.๒.๗ ดําเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- กรมการจัดหางาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
 ปรับปรุงและพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
¾ เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน

-๖ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
¾ ผลการดํ า เนิ น งานของกองทุ น ฯ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การของ
กรมบัญชีกลาง
กลยุทธ์ ๓.๑ เสริมสร้างการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกองทุน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
¾ ภารกิจของกองทุนฯ ตามกิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนสามารถดําเนินการได้ครบถ้วน
เมื่อสิ้นสุดแผน
โครงการ / กิจกรรม
๓.๑.๑ โครงการบริหารความโปร่งใสด้านการเงินกองทุน
๓.๑.๒ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่ง คน
ต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร
๓.๑.๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร
๓.๑.๔ การจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปีกองทุน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคี
๓.๑.๕ ประชุมสัมมนาผู้บริหารกองทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สํานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
กลยุทธ์ ๓.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
¾ มีการนํานโยบาย กฎระเบียบไปปฏิบัติอย่างครบถ้วน
โครงการ / กิจกรรม
๓.๒.๑ โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บและจ่ายค่าธรรมเนียมของคนต่างด้าว
๓.๒.๒ การทบทวนนโยบาย ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนฯ
๓.๒.๓ จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานและขั้นตอนกระบวนการทํางานของกองทุนฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สํานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

-๗กลยุทธ์ ๓.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรให้มีสมรรถนะ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
¾ ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่ผ่านฝึกอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
๓.๓.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินกองทุน
๓.๓.๒ การอบรมให้ความรู้ด้านการเงินและบัญชีให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุนฯ
๓.๓.๓ การอบรมให้ความรู้ แนวทางปฏิบัติแก่ผู้รับผิดชอบในการรับและจ่ายเงินประกันการส่งคน
ต่างด้าวกลับ
๓.๓.๔ การฝึกอบรมบุคลากรกองทุนเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีคุณธรรม จริยธรรม
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล (Good Governance)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สํานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
กลยุทธ์ ๓.๔ เสริมสร้างการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานกองทุนฯ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
¾ หน่วยงานภายในกองทุนฯ นําข้อมูลและสารสนเทศจากระบบไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานได้
อย่างทั่วถึง
โครงการ / กิจกรรม
๓.๔.๑ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการเงินกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย
๓.๔.๒ ปรับปรุงบํารุงรักษาและทดแทน ระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
๓.๔.๓ จัดหา/พัฒนาระบบงานสารสนเทศภายใน
๓.๔.๔ พัฒนามาตรการและเครื่องมือรักษาความปลอดภัย
๓.๔.๕ พัฒนาระบบและกระบวนการในการสํารองข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยง
๓.๔.๖ พัฒนาคุณภาพของบุคลากรด้านสารสนเทศ
๓.๔.๗ การติดตามประเมินผลเทคโนโลยีด้านสารสนเทศเพื่อพัฒนาการดําเนินงานของกองทุนฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สํานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

-๘กลยุทธ์ ๓.๕ เสริมสร้างการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
¾ กองทุนฯ นําแผนการประชาสัมพันธ์ไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุนฯ แก่สาธารณชน
¾ ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับบริการภายในกองทุนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการกองทุนฯ
กิจกรรม
๓.๕.๑ จัดทําฐานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ
๓.๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและองค์ความรู้ความเข้าใจกองทุนฯ
๓.๕.๓ ดําเนินการสร้างภาพลักษณ์กองทุนฯ และสื่อมวลชนสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สํานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
กลยุทธ์ ๓.๖ เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
¾ หน่ วยงานภายในของกองทุนฯ สามารถนํ าข้ อเสนอแนะจากการติ ดตามประเมิ นผลไปใช้ ในการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปี และแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ
กิจกรรม
๓.๖.๑ การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร
๓.๖.๒ โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคน
ต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สํานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

