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แผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดีและสนับสนุนการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 
           ๑. ร้อยละของเงินกองทุนที่ได้รับการจัดสรรถูกน าไปใช้ประโยชน์บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
          ของกองทุน 

           ๒. ร้อยละความส าเร็จของการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์หรือนโยบายเร่งด่วน 

พันธกิจ 
 ๑. บริหารกองทุนหมุนเวียนเพ่ือใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว     

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. สนับสนุนด้านการเงินให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนเพ่ือด าเนินการตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุน 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
           ๑. เงินกองทุนถูกน าเงินไปใช้ประโยชน์บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน 
          ๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองทุน 
       ๓. การสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน หรือเพ่ือรองรับสถานการณ์เร่งด่วน 

หรือนโยบายภาครัฐ ให้สามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
           ๔. การประชาสัมพันธ์กองทุนไปยังกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั่วถึง 
       ๕. การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล 
           ๖. บุคลากรมีสมรรถนะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๗. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกองทุน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
           ๑. การพัฒนากองทุนและระบบบริหารจัดการกองทุน 

๒. การสนับสนุนเงินงบประมาณให้ภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการบริหารจัดการ    
การท างานของคนต่างด้าว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากองทุนและระบบบริหารจัดการกองทุน 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 ๑.๑ การประชาสัมพันธ์กองทุนไปยังกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั่วถึง 
          ๑.๒ การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล 
           ๑.๓ บุคลากรมีสมรรถนะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๑.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการและปฏิบัติงานของกองทุน 
 
 

ตัวช้ีวัด 
๑.๑ ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกองทุน     
อย่างครบถ้วน 
๑.๒ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและการบริหารจัดการกองทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๑.3 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
  ๑.4 ระดับความส าเร็จของการก ากับดูแลทุนหมุนเวียนที่ได้จากหน่วยตรวจประเมิน 
๑.5 ระดับความส าเร็จของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการกองทุน 
๑.๖ ร้อยละของบุคลากรกองทุนที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์ 
           ๑.๑ พัฒนาประชาสัมพันธ์กองทุน 
 ๑.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนากองทุนและการบริหารจัดการกองทุน 
 ๑.๓ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๔  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกองทุน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสนับสนุนเงินงบประมาณให้ภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
                             เพื่อการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 ๑. เงินกองทุนถูกน าเงินไปใช้ประโยชน์บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน 
          ๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองทุน 
       ๓. การสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน หรือเพ่ือรองรับสถานการณ์เร่งด่วน 

หรือนโยบายภาครัฐ ให้สามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ตัวช้ีวัด 

๒.๑ ร้อยละของเงินกองทุนที่ได้รับการจัดสรรถูกน าไปใช้ประโยชน์บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของกองทุน 
๒.๒ ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองทุนในระดับดีขึ้น 
๒.๓ ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายเงินกองทุน 
๒.๔ ร้อยละความส าเร็จการเพ่ิมประสิทธิภาพการสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน  

            ๒.๕ ร้อยละความส าเร็จการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงในการป้องกัน สกัดกั้น และแก้ปัญหา
แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง และลักลอบท างานผิดกฎหมายในประเทศไทย  
๒.๖ ร้อยละความส าเร็จการสนับสนุนภารกิจการจัดระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  
๒. ๗ ร้อยละความส าเร็จการสนับสนุนภารกิจการบังคับใช้กฎหมายด้านแรงงานต่างด้าว  
๒.๘ ร้อยละความส าเร็จการสนับสนุนภารกิจการให้ความคุ้มครองคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างาน 
๒.๙ ร้อยละความส าเร็จการสนับสนุนภารกิจการพัฒนาระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว 
๒.๑๐ ร้อยละความส าเร็จการสนับสนุนภารกิจเพ่ือรองรับสถานการณ์เร่งด่วน หรือนโยบายภาครัฐ  
 

กลยุทธ์  
 ๒.๑ ก ากับ ติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

ตามท่ีก าหนด 
 ๒.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน  
            2.3 สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงในการป้องกัน สกัดกั้น และแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว          

ที่หลบหนีเข้าเมือง และลักลอบท างานผิดกฎหมายในประเทศไทย  
2.4 สนับสนุนภารกิจการจัดระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  
2.5 สนับสนุนภารกิจการบังคับใช้กฎหมายด้านแรงงานต่างด้าว  

             2.6 สนับสนุนภารกิจการให้ความคุ้มครองคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างาน  
             2.7 สนับสนุนภารกิจการพัฒนาระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว  
            2.8 สนับสนุนภารกิจเพ่ือรองรับสถานการณ์เร่งด่วน หรือนโยบายภาครัฐ  
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ 
(Internal and External Environment Scanning) 
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

 

       การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามต่อการปฏิบัติงาน (SWOT analysis) ของกองทุน
เพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
(๑) ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ 

(๒) ระบบบัญชีมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

(๓) กองทุนฯ สามารถอนุมัติโครงการโดยใช้เวลามาตรฐานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ

ด าเนินงานของกองทุนฯ ในการพิจารณาอนุมัติโครงการได้ตามก าหนด 

(๔) มีงบประมาณในการบริหารจัดการกองทุนฯ อย่างเพียงพอ 

           (๕) มีเครื่องมือ อุปกรณ์ พร้อมใช้งานในการบริหารจัดการกองทุนฯ  

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
(๑) บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราวขาดความมั่นคงทางอาชีพและความก้าวหน้า มีการเปลี่ยน
บุคลากรบ่อยท าให้ขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
(๒) กองทุนไม่สามารถจัดสรรเงินให้หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติได้เต็มจ านวน ต้องจัดสรรเป็นงวด 
เนื่องจากต้องใช้เวลาในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ครบตามจ านวนที่กระทรวงการคลังอนุญาต 
(๓) ระบบสารสนเทศขาดความเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

         

โอกาส (Opportunities) 
(๑) มีการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
(๒) นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการที่ขาดแคลนแรงงาน 

ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการจ้างคนต่างด้าวท างานในต าแหน่งระดับฝีมือ ช านาญการ หรือ

ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการส่งเสริมการลงทุน   

(๓) การขาดแคลนแรงงานมีผลท าให้ภาคการผลิตมีการจ้างแรงงานต่างด้าวเพ่ิมขึ้น จึงส่งผลท าให้
การจัดเก็บรายได้เข้ากองทุนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
(๔) นโยบายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ส่งเสริม ผลักดันให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบการ
จ้างงานอย่างถูกกฎหมายท าให้สามารถควบคุมแรงงานต่างด้าวได้ดีขึ้น ย่อมส่งผลต่อการจัดเก็บ
รายได้เข้ากองทุนฯเช่นกัน 
(๕) การน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการ  
จ้างแรงงานระหว่างรัฐต่อรัฐ MOU และการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวที่ท างานในประเทศไทย  
จะส่งผลดีต่อการจัดระบบแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๖) การที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และอัตราเกิดของเด็กไทยมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง  
ท าให้ในอนาคตเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ประเทศ
ต้องการให้มีการขยายตัวทางภาคการผลิตและบริการ ซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม โดยคาดการณ์ว่าการจ้างคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
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(๗) มีพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    

ท าให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

(๘) คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการที่เก่ียวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่มีประสบการณ์หลากหลายและเกี่ยวข้องโดยตรงท าให้การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการ

สนับสนุนเงินจากกองทุนฯ มีความรอบคอบและรัดกุม 

อุปสรรค หรือภัยคุกคาม (Threats) 
(๑) การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวขึ้นอยู่กับนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๒) งบประมาณของกองทุนฯ ขึ้นอยู่กับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตท างานของคนต่างด้าว    
และกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
(๓) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตท างานของคนต่างด้าวที่ลดลงจะส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ของกองทุนฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
แผนปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากองทุนและระบบบริหารจัดการกองทุน  

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาประชาสัมพันธ์กองทุน 
เป้าประสงค์ การประชาสัมพันธ์กองทุนไปยังกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั่วถึง 
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

กองทุนอย่างครบถ้วน 

โครงการ/กิจกรรม 

๑.๑.๑  กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กองทุนไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว) 
 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนากองทุนและการบริหารจัดการกองทุน 
เป้าประสงค์ การพัฒนาและการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาลสามารถ

ตรวจสอบได้ 
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 ระดับความส าเร็จของการก ากับดูแลทุนหมุนเวียนที่ได้จากหน่วยตรวจประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม 

๑.๒.๑  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการ  
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๔ 

          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว) 
๑.๒.๒  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชีส านักงานกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างาน

ของคนต่างด้าว 
          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว) 
    
กลยุทธ์ที่ ๑.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
เป้าประสงค์ บุคลากรมีสมรรถนะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก ร้อยละของบุคลากรกองทุนที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ และสามารถ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 

๑.๓.๑  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการเงินกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว) 
 



๒ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การปฏิบัติงานของกองทุน  

เป้าประสงค์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการและ
ปฏิบัติงานของกองทุน                                                 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก ระดับความส าเร็จของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการกองทุน 

โครงการ/กิจกรรม 

๑.๔.๑  โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการ
บริหารจัดการกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  
                                         และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
 
แผนปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
เอกชนเพื่อการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
กลยุทธ์ที่ 2.1 ก ากับ ติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ และ

เป้าหมายตามที่ก าหนด  
เป้าประสงค์ เงินกองทุนถูกน าเงินไปใช้ประโยชน์บรรลวุัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน                                                   
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก ร้อยละของเงินกองทุนที่ได้รับการจัดสรรถูกน าไปใช้ประโยชน์บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของกองทุน 

โครงการ/กิจกรรม 

๒.๑.๑  โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 
          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว)                                                                  
      
กลยุทธ์ ไม่มี 
เป้าประสงค์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองทุน 
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองทุนใน

ระดับดีข้ึน 

โครงการ/กิจกรรม 

๑. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
    จากการด าเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ  
    (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว) 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

                                                
              
กลยุทธ์ที่ 2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน 

เป้าประสงค์ เงินกองทุนถูกน าเงินไปใช้ประโยชน์บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก ร้อยละความส าเร็จการเพ่ิมประสิทธิภาพการสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรเอกชน 

โครงการ/กิจกรรม 

๒.๒.๑  กิจกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนฯ  
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด อย่างมีประสิทธิภาพ 

          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว) 
 
กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงในการป้องกัน สกัดกั้น และแก้ปัญหาแรงงาน

ต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง และลักลอบท างานผิดกฎหมายในประเทศไทย 
เป้าประสงค์                      การสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน หรือเพ่ือรองรับ

สถานการณ์เร่งด่วน หรือนโยบายภาครัฐ ให้สามารถบริหารจัดการอย่างมี  
ประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก  ร้อยละความส าเร็จการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงในการป้องกัน สกัดกั้น
และแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง และลักลอบท างานผิดกฎหมาย 
ในประเทศไทย 

โครงการ/กิจกรรม 

๒.๓.๑  โครงการอ านวยการและประสานงานด้านความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว  
และผู้หลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ 

          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) 
๒.๓.๒  โครงการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาท างานทางบก 
          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองทัพบก) 
๒.๓.๓  โครงการปฏิบัติการป้องกันและสกัดกั้นคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองทางล าน้ าและทางทะเลในพ้ืนที่

รับผิดชอบของกองทัพเรือ 
          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองทัพเรือ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 
 
กลยุทธ์ที่ 2.๔ สนับสนุนภารกิจการจัดระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

เป้าประสงค์              การสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน หรือเพ่ือรองรับ
สถานการณ์เร่งด่วน หรือนโยบายภาครัฐ ให้สามารถบริหารจัดการอย่างมี  
ประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก   ร้อยละความส าเร็จการสนับสนุนภารกิจการจัดระบบการบริหารจัดการ 
แรงงานต่างด้าว 

โครงการ/กิจกรรม 

๒.๔.๑  โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการจัดหางาน) 
๒.๔.๒  โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว 
          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน) 
๒.๔.๓  โครงการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุกคามด้านแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมือง  

โดยผิดกฎหมาย 
          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) 
๒.๔.๔  โครงการประชุมความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานกับประเทศคู่ภาคี (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม  

และประเทศอ่ืนๆ) 
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว) 

๒.๔.๕  โครงการศูนย์แรกรับเข้าท างานและสิ้นสุดการจ้าง 
          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว) 
๒.๔.๖  โครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว 
          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว) 
๒.๔.๗  โครงการตรวจติดตามการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว (ส านักผู้ตรวจราชการกรม) 
          (หนว่ยงานที่รับผิดชอบ : ส านักผู้ตรวจราชการกรม) 
๒.๔.๘  โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการแรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย 
          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1-10 และส านักงานจัดหางาน

จังหวัด 76 จังหวัด) 
๒.๔.๙  โครงการศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC (One Stop Service)  
          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว) 
๒.๔.๑๐ โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และด าเนินคดีนายจ้าง/สถาน 
           ประกอบการ และคนต่างด้าวผิดกฎหมายตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างาน   
           ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
           (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน) 
 
 
 
 



๕ 

 

 
 
กลยุทธ์ที่ 2.๕ สนับสนุนภารกิจการบังคับใช้กฎหมายด้านแรงงานต่างด้าว 

เป้าประสงค์                  การสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน หรือเพ่ือรองรับ
สถานการณ์เร่งด่วน หรือนโยบายภาครัฐ ให้สามารถบริหารจัดการอย่างมี  
ประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก   ร้อยละความส าเร็จการสนับสนุนภารกิจการบังคับใช้กฎหมายด้านแรงงานต่างด้าว  

โครงการ/กิจกรรม 

๒.๕.๑  โครงการตรวจสอบจัดระเบียบและคุ้มครองแรงงานต่างด้าว 
          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) 
๒.๕.๒  โครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน และส่งกลับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองกลับออกไป 

นอกราชอาณาจักร 
         (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง) 
๒.๕.๓  โครงการตรวจสอบ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ) 
๒.๕.๔  โครงการตรวจสอบ ปราบปราม แรงงานต่างด้าว 
          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานจัดหางานจังหวัด 76 จังหวัด) 
 
 
กลยุทธ์ที่ 2.๖ สนับสนุนภารกิจการให้ความคุ้มครองคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างาน 

เป้าประสงค์                       การสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน หรือเพ่ือรองรับ
สถานการณ์เร่งด่วน หรือนโยบายภาครัฐ ให้สามารถบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก   ร้อยละความส าเร็จการสนับสนุนภารกิจการให้ความคุ้มครองคนต่างด้าวที่ได้รับ
อนุญาตท างาน 

โครงการ/กิจกรรม 

๒.๖.๑  โครงการศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว 
          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน) 
๒.๖.๒  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว 
          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 
 
กลยุทธ์ที่ 2.๗ สนับสนุนภารกิจการพัฒนาระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว  

เป้าประสงค์                       การสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน หรือเพ่ือรองรับ
สถานการณ์เร่งด่วน หรือนโยบายภาครัฐ ให้สามารถบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก   ร้อยละความส าเร็จการสนับสนุนภารกิจการพัฒนาระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว 
 

โครงการ/กิจกรรม 

๒.๗.๑  โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบให้บริการทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694 
          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
๒.๗.๒  โครงการจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์ 
          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
๒.๗.๓  โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว 
          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
 
 
กลยุทธ์ที่ 2.๘ สนับสนุนภารกิจเพ่ือรองรับสถานการณ์เร่งด่วน หรือนโยบายภาครัฐ 

เป้าประสงค์      การสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน หรือเพ่ือรองรับ
สถานการณ์เร่งด่วน หรือนโยบายภาครัฐ ให้สามารถบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก    ร้อยละความส าเร็จการสนับสนุนภารกิจเพ่ือรองรับสถานการณ์เร่งด่วน  
หรือนโยบายภาครัฐ  

 

โครงการ/กิจกรรม 
           - 
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