
1) ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรม ในด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี ระบบการ   
   บริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)    
   และพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน การบัญชี การจัดซื้อพัสดุ การท าสัญญา          
   การเบิกจ่าย การเก็บรักษาพัสดุ  ยานพาหนะให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและประเมินระบบการ 
   ควบคุมภายใน  
2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

มีอ านาจหน้าที ่

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 

ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในกลุ่มตรวจสอบภายใน 
 
 



1) ศึกษา วิเคราะห์ และส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรม 
2) ด าเนินการเก่ียวกับการปรับปรุงบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของกรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ 
   กระทรวง  ยุทธศาสตร์กรม  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง  
3) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ประสานงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
4) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานและนวัตกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนา  
   คุณภาพการให้บริการ  
5) ถ่ายทอดความรู้  สร้างความเข้าใจ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานและบุคลากรของกรม 
6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

มีอ านาจหน้าที ่

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 

ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในกลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 
 
 
 



1) ด าเนินงานด้านสารบรรณของกรม 
2) คัดแยก รวบรวม จัดส่งหนังสือ/เอกสาร  
    พัสดุและไปรษณีย์ ให้หน่วยงานในสังกัด 
    และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3) งานบุคลากรของส านัก 
4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

1) ด าเนินการในฐานะเลขานุการของหัวหน้า 
    ส่วนราชการและผู้บริหารระดบัสูงของกรม 
2) ด าเนินการจัดประชุมระดับผู้บริหาร 
    การจัดงานพิธีการ การจัดกจิกรรมพิเศษ   
3) ประสานงานระหว่างหน่วยงานในสังกัด 
    เกี่ยวกับข้อสั่งการ ข้อราชการ และแจ้งเวียน  
    หนังสือราชการ 
4) ประสานและรายงานผลการรับเรื่องร้องทุกข ์ 
5) ด าเนินการในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ  
    สวัสดิการกรม   
6) ด าเนินการจัดสวัสดิการ ให้แกข่้าราชการ   
    และเจา้หน้าท่ีของกรม 
7) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  

1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ 
2) จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ประจ าป ี
3) ก าหนดแนวทางการผลิต และออกแบบสื่อ  
    ประชาสัมพันธ์ต่างๆ          
4) ด าเนินงานด้านสือ่สารมวลชนสัมพันธ์             
5) ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์    
    กับหน่วยงานภายในและภายนอก           
    ทั้งภาครัฐและเอกชน 
6) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่    
    Call Center  
7) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ฝ่ายบริหารทัว่ป  

 
กลุ่มงานช่วยอ านวยการ 
และ ระสานราชการ 

 

กลุ่มงาน ระชาสัมพันธ์ 

มีอ านาจหน้าท่ี มีอ านาจหน้าท่ี มีอ านาจหน้าท่ี 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 

ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในส านักงานเลขานุการกรม 
 
 
 
 

(1) 



มีอ านาจหน้าที ่
1) ศึกษา วิเคราะห์ และจดัท างบประมาณรายจ่ายและ 
   งบประมาณรายได้ประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนการ  
   ด าเนินงานของกรม 
2) จัดท าแผนและผลการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งบริหารเงิน 
    งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของกรม 
3) ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลัง การเก็บ 
    รักษาเงินและน าเงินส่งคลังตามระบบการบริหาร 
    การเงินการคลังภาครฐัด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส ์  
    (GFMIS) 
4) ด าเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจา่ยเงิน 
5) จัดท ารายงานทางการเงิน งบการเงินประจ าปี  
6) ให้ค าปรึกษาในการปฏิบตัิงานด้านการเงินการคลัง    
    ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการ 
7) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 

มีอ านาจหน้าที ่
1) ศึกษา วิเคราะห์  และด าเนินการเกีย่วกับการจัดหา 
    การซือ้การจา้ง การจ้างที่ปรึกษา การจา้งออกแบบและ  
    ควบคุมงาน การแลกเปลีย่น การเช่า สญัญาและ 
    หลักประกนั การลงโทษผู้ทิ้งงาน การควบคุมและ 
    การจ าหนา่ยพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
    ว่าด้วยการพัสดุ  
2) ก ากับและควบคุมดูแลการเก็บรักษา ซอ่มบ ารุง  
    ครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ี พาหนะ 
3) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ส านักงานเลขานุการกรม 

กลุ่มงานคลัง 
 

กลุ่มงานพัสดุ 
 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 

ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในส านักงานเลขานุการกรม (ต่อ) 
 
 
 
 

(2) 



(1) 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) งานธุรการและงานสารบรรณ  
2) งานบุคลากร  
3) งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ   
    งานพัสดุ ครุภณัฑ์ 
4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

มีอ านาจหน้าที ่
1) พัฒนาระบบ กลไกด้านการคุ้มครองคนหางานให้มี  
    ประสิทธิภาพ 
2) ด าเนินการและประสานการจดัท าแผนงานโครงการ 
    และงบประมาณให้สอดคล้องกบันโยบายและยุทธศาสตร์ 
    การคุม้ครองคนหางานและตรวจสอบควบคุมการท างาน 
    ของคนต่างด้าว 
3) รวบรวม ตรวจสอบและรายงานข้อมูลการคุ้มครอง 
    คนหางานและการตรวจสอบควบคุมการท างานของคน 
    ต่างด้าว 
4) ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงานตาม 
    แผนปฏิบัติราชการ 
5) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในการด าเนินงาน 
    ด้านการคุ้มครองคนหางาน 
6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

มีอ านาจหน้าที ่
1) เป็นศูนย์กลางทะเบียนส านักงานจัดหางาน บริษัทจัดหางาน 
    ในประเทศ และต่างประเทศและบริษัทน าคนตา่งด้าวมา 
    ท างานในประเทศ 
2) พิจารณา ตรวจสอบค าขอรับใบอนุญาตจัดหางานในประเทศ 
    และตา่งประเทศ และน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 
    การขอต่ออายุใบอนญุาตและการเปลีย่นแปลงทางทะเบียน 
    ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 
3) พัฒนาระบบการตรวจสอบ ควบคุมด้านทะเบยีนให้ทันสมัย 
    และมีประสิทธิภาพ 
4) ตรวจสอบและด าเนินการเกีย่วกับหลักประกันเพ่ือให้เป็นไป 
    ตามที่กฎหมายก าหนด 
5) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในการด าเนินงานทาง 
    ทะเบียนต่างๆ 
6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

กองทะเบียนจัดหางานกลาง 
และคุ้มครองคนหางาน 

ฝ่ายบริหารทั่วป  
กลุ่มงานทะเบียน 
จัดหางานกลาง 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา 
การคุ้มครองคนหางาน 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 

ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 

 
 
 
 
 



(2) 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) ตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าว นายจ้างหรือสถาน 
   ประกอบการและการน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 
   ให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายในท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักรหรือ 
    ในกรณเีป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนก่อให้เกิดความ 
    เสียหายต่อคนต่างด้าวหรือมีความเสียหายเป็นจ านวนมากหรือ 
   เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นร้องขอ 
   หรือตามนโยบายของรัฐบาล 
2) ประสานและด าเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ พิจารณาด าเนินการ 
   ลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และเสนออธิบดี 
   หักหลักประกัน ลงโทษทางทะเบียน และด าเนินคดีอาญา 
3) สืบสวน หาข่าว เกี่ยวกับการลักลอบท างานของคนต่างด้าวและ 
   การจ้างคนต่างด้าวท างานโดยฝ่าฝืนกฎหมาย เพือ่ด าเนินคดี 
4) พิจารณาค าขอรับเงินสินบนเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการ 
   ด าเนินงาน รวมท้ังการเบิกจ่ายและน าส่งเงินตามกฎหมาย 
5) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการควบคุมตรวจสอบ 
   การปฏิบัติตามกฎหมายและการขอรบัเงินค่าปรับ 
6) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) ตรวจสอบ ควบคุมการจัดหางานในประเทศและต่างประเทศท่ัวราชอาณาจักร 
2) ประสานและด าเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตาม 
   กฎหมายในท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักรหรอืในกรณีเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ 
   จ าเป็นเร่งด่วน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคนหางาน หรือมีความเสียหาย 
   เป็นจ านวนมากหรือเกีย่วข้องกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น 
    ร้องขอ หรอืตามนโยบายของรัฐบาล 
3) พิจารณาด าเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ 
   เสนอนายทะเบียนจัดหางานกลางหักหลักประกัน ลงโทษทางทะเบียน 
   และด าเนินคดีอาญา 
4) พัฒนาระบบและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานการรับเรื่องและ 
   วินิจฉัยค าร้องทุกข์ของคนหางานให้เป็นมาตรฐาน 
5) สืบสวน หาข่าว ติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือบริษัท 
   จัดหางานและผู้ท่ีฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อด าเนินคดี 
6) ด าเนินการตามกฎหมายแก่ผู้กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
   ว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานท่ัวราชอาณาจักร 
7) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือติดตาม คุ้มครองรักษา 
   สิทธิประโยชน์และเงินทดแทนต่างๆ ตามกฎหมายให้แก่คนหางาน 
8) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการได้รับอนุญาตของคนหางาน 
   และลูกจ้างที่ประสงค์จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ 
2) ตรวจสอบและติดตามพฤติการณ์การลักลอบเดินทางไป 
   ท างานต่างประเทศของคนหางาน 
3) ระงับการเดินทางของบุคคลท่ีมีพฤติการณ์ลักลอบไป 
   ท างานต่างประเทศ เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน 
   และขบวนการค้ามนุษย์ 
4) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ 
   คนหางานท่ีถูกส่งตัวกลับจากต่างประเทศในกรณีต่างๆ 
5) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินคดีผู้กระท า 
   การฝ่าฝืนกฎหมาย 
6) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

กองทะเบียนจัดหางานกลาง 
และคุ้มครองคนหางาน 

กลุ่มงานควบคุมตรวจสอบ
การท างานของคนต่างด้าว 

ด่านตรวจคนหางาน
สุวรรณภูมิ 

กลุ่มงานตรวจ 
และวินิจฉัยค าร้องทุกข์  

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 
ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน (ต่อ) 

 
 
 
 
 



(3) 

กองทะเบียนจัดหางานกลาง 
และคุ้มครองคนหางาน 

ด่านตรวจคนหางาน    
ดอนเมือง 

ด่านตรวจคนหางาน    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ด่านตรวจคนหางานภาคเหนือ 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 
ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน (ต่อ) 

 
 
 
 
 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการได้รับอนุญาตของคนหางาน 
   และลูกจ้างที่ประสงค์จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ 
2) ตรวจสอบและติดตามพฤติการณ์การลักลอบเดินทางไป 
   ท างานต่างประเทศของคนหางาน 
3) ระงับการเดินทางของบุคคลท่ีมีพฤติการณ์ลักลอบไป 
   ท างานต่างประเทศ เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน 
   และขบวนการค้ามนุษย์ 
4) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ 
   คนหางานท่ีถูกส่งตัวกลับจากต่างประเทศในกรณีต่างๆ 
5) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินคดีผู้กระท า 
   การฝ่าฝืนกฎหมาย 
6) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการได้รับอนุญาตของคนหางาน 
   และลูกจ้างที่ประสงค์จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ 
2) ตรวจสอบและติดตามพฤติการณ์การลักลอบเดินทางไป 
   ท างานต่างประเทศของคนหางาน 
3) ระงับการเดินทางของบุคคลท่ีมีพฤติการณ์ลักลอบไป 
   ท างานต่างประเทศ เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน 
   และขบวนการค้ามนุษย์ 
4) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ 
   คนหางานท่ีถูกส่งตัวกลับจากต่างประเทศในกรณีต่างๆ 
5) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินคดีผู้กระท า 
   การฝ่าฝืนกฎหมาย 
6) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการได้รับอนุญาตของคนหางาน 
   และลูกจ้างที่ประสงค์จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ 
2) ตรวจสอบและติดตามพฤติการณ์การลักลอบเดินทางไป 
   ท างานต่างประเทศของคนหางาน 
3) ระงับการเดินทางของบุคคลท่ีมีพฤติการณ์ลักลอบไป 
   ท างานต่างประเทศ เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน 
   และขบวนการค้ามนุษย์ 
4) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ 
   คนหางานท่ีถูกส่งตัวกลับจากต่างประเทศในกรณีต่างๆ 
5) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินคดีผู้กระท า 
   การฝ่าฝืนกฎหมาย 
6) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



(4) 

กองทะเบียนจัดหางานกลาง 
และคุ้มครองคนหางาน 

ด่านตรวจคนหางาน     
ภาคตะวันออก 

ด่านตรวจคนหางานภาคใต้ 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 
ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน (ต่อ) 

 
 
 
 
 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการได้รับอนุญาตของคนหางาน 
   และลูกจ้างที่ประสงค์จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ 
2) ตรวจสอบและติดตามพฤติการณ์การลักลอบเดินทางไป 
   ท างานต่างประเทศของคนหางาน 
3) ระงับการเดินทางของบุคคลท่ีมีพฤติการณ์ลักลอบไป 
   ท างานต่างประเทศ เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน 
   และขบวนการค้ามนุษย์ 
4) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ 
   คนหางานท่ีถูกส่งตัวกลับจากต่างประเทศในกรณีต่างๆ 
5) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินคดีผู้กระท า 
   การฝ่าฝืนกฎหมาย 
6) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการได้รับอนุญาตของคนหางาน 
   และลูกจ้างที่ประสงค์จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ 
2) ตรวจสอบและติดตามพฤติการณ์การลักลอบเดินทางไป 
   ท างานต่างประเทศของคนหางาน 
3) ระงับการเดินทางของบุคคลท่ีมีพฤติการณ์ลักลอบไป 
   ท างานต่างประเทศ เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน 
   และขบวนการค้ามนุษย์ 
4) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ 
   คนหางานท่ีถูกส่งตัวกลับจากต่างประเทศในกรณีต่างๆ 
5) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินคดีผู้กระท า 
   การฝ่าฝืนกฎหมาย 
6) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



(1) 

ฝ่ายบริหารทัว่ป  
 

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ 
 

กลุ่มงานนิติกรรมสัญญา 

กองนิติการ 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 

ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในกองนิตกิาร 

 

 
 
 
 
 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) งานธุรการและงานสารบรรณ  
2) งานบุคลากร  
3) งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ   
   งานพัสดุ ครุภณัฑ์  
4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

มีอ านาจหน้าที ่
1) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อแกไ้ขเพิ่มเติม ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย 
    กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และด าเนินการยกรา่งกฎหมาย 
    กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม 
2) วิเคราะห์และเปรียบเทียบกฎหมายของตา่งประเทศ รวมทั้งสนธิสัญญา 
    ที่ประเทศไทยเป็นภาคี หรอืมคีวามผูกพันตามพันธกรณี และอนุสัญญา 
    ขององค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
3) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ สนับสนุนทางวิชาการ และใหค้วามเห็นทาง 
    กฎหมายที่อยู่ในความรับผดิชอบของกรม และกฎหมายอื่นท่ีเกีย่วข้อง 
4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

มีอ านาจหน้าที ่
1) ตรวจพิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับนิติกรรมสญัญา 
    ที่เกี่ยวข้องกับกรม 
2) ตรวจพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงที่กรมจัดท าร่วมกับ 
    หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน 
3) ให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับ 
    ประกาศ ของส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที ่
    ของกรม 
4) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ สนับสนุนทางวิชาการ และ 
    วิธีปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวกับงานกฎหมายทีอ่ยู่ใน 
    ความรับผิดชอบของกรม และงานนิติกรรมสญัญา 
5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 



(2) 

 
กองนิติการ 

 

กลุ่มงานพิจารณาอุทธรณ์ กลุ่มงานคดี 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 

ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในกองนิตกิาร (ต่อ) 

 

 
 
 
 
 

มีอ านาจหน้าที ่
1) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ สรุปข้อเทจ็จริงแห่งสภาพปัญหาและพิจารณา 
    ให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายในความรบัผิดชอบของกรม 
    และกฎหมายอื่นท่ีเกีย่วข้อง 
2) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ สนับสนุนทางวิชาการและวิธีการปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวกับ 
    งานอุทธรณ์ และข้อมูลการปฏบิัติและการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 
3) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการว่าต่าง แก้ตา่งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และ 
    การเปรียบเทียบคดีที่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของกรม รวมทั้งการยึด อายัด ขายทอดตลาด 
    ทรัพย์สิน และการบังคับช าระหนี้ 
2) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ สนับสนุนทางวิชาการ และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสาน 
    การด าเนินคดี การเปรียบเทียบคดี การจับ และการยึด อายดั หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
    ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผดิชอบของกรม ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรม และ 
    หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
3) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 



ฝ่ายบริหารงานทั่วป  

มีอ านาจหน้าที ่
1) วางแผนการบริหารและพัฒนาข้อมูลขา่วสาร  
    ตลาดแรงงาน 
2) รวบรวมและจัดท าขอ้มูลดา้นตลาดแรงงาน  
3) พัฒนาระบบเครือข่ายขอ้มูลตลาดแรงงาน 
    และเชื่อมโยงฐานขอ้มูลกับหนว่ยงานท่ี     
    เกี่ยวข้อง 
4) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    ในการวางแผนการพัฒนาก าลังแรงงานให้ 
    สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

มีอ านาจหน้าที ่
1) วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานและ 
    แนวโน้มความต้องการแรงงาน 
2) ศึกษา ส ารวจ และวิจัยดา้นตลาดแรงงาน 
3) พัฒนาบุคลากรดา้นการวิเคราะห์และวิจัย 
4) ประสานการให้บริการข้อมูลตลาดแรงงาน 
    แก่หน่วยงานท้ังภาครฐั เอกชน และประชาชน 
5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

มีอ านาจหน้าที ่
1) รวบรวมและจัดท าขอ้มูลดา้นตลาดแรงงานใน  
    ระดับภาค 
2) ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารตลาดแรงงาน  
    ในระดับภาค 
3) ศึกษา ส ารวจ และวิจัยดา้นตลาดแรงงานใน   
    ระดับภาค 
4) วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานและ  
    แนวโน้มความต้องการแรงงานในระดับภาค  
5) สร้างเครือข่ายการให้บริการขอ้มูลข่าวสาร 
    ตลาดแรงงานในระดับภาค 
6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 

ฝ่ายบริหารทัว่ป  

 
กลุ่มงานบริหาร 
และพัฒนาข้อมูล 

 

ศูนย์บริหารข้อมูล 
ตลาดแรงงาน  

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 

 
กลุ่มงานวิเคราะห์และวิจัย 
 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 

ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 

 

 

 
 
 
 
 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) งานธุรการและงานสารบรรณ  
2) งานบุคลากร  
3) งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ   
    งานพัสดุ ครุภณัฑ์  
4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 



   
   

-มีอ านาจหน้าท่ี 
1) ประสานและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
    บุคลากร ภาครัฐ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหาร  
    ทรัพยากรบุคคลและแผนยุทธศาสตร์กรม 
2) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความต้องการฝึกอบรม และ   
    การจัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาข้าราชการ   
    พนักงานราชการ  และลูกจ้าง ตามแผนการพัฒนา  
    บุคลากร 
3) จัดท าทะเบียนประวัติวิทยากร จัดท าฐานข้อมูล 
    การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยี  
    การฝึกอบรม 
4) อ านวยการเกี่ยวกับการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร    
    รวมทั้งติดตามประเมินผล และพัฒนาหลักสูตร 
5) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษา/ฝึกอบรม/ สัมมนา/  
    ศึกษาดูงานของข้าราชการ ขอรับทุนรัฐบาลทั้งใน  
    ประเทศและต่างประเทศ 
6) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ Knowledge   
    Management 
7) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 
2) ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ 
3) ศึกษา วิเคราะห์ระบบงาน การปรับปรุงก าหนด  
    ต าแหน่ง การวางแผนอัตราก าลัง เพื่อการก าหนด  
    ระดับและอัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการ   
    และลูกจ้างให้เหมาะสม   
4) การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  
    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และประเภททั่วไป  
    ระดับช านาญงาน 
5) การประเมินผลงานทางวิชาการระดับช านาญการ และ 
    ช านาญการพิเศษ 
6) ด าเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกและประเมินผลงาน  
    ของผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่ม  ส าหรับ  
    ต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
7) การคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (HiPPS) 
8) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 

(1) 

 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ฝ่ายบริหารทัว่ป  
 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

กลุ่มงานอัตราก าลัง 
และระบบงาน 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 
ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 
 
 
 
 มีอ านาจหน้าท่ี 

1) งานธุรการและงานสารบรรณ  
2) งานบุคลากร  
3) งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ   
    งานพัสดุ ครุภณัฑ์ 
4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



   

  

  

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) ด าเนินการเกี่ยวกับสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การเลื่อน  
    ระดับ การเปลี่ยนสายงาน การโอน การย้าย        
    การกลับเข้ารับราชการของข้าราชการ การออก 
    จากราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  
    พนักงานราชการ  
2) ด าเนินการปรับวุฒิและปรับอัตราเงินเดือนให้ 
    ได้รับตามคุณวุฒิของข้าราชการ 
3) ด าเนินการจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนและ  
    ค่าจ้าง 
4) ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและ   
    คัดเลือกข้าราชการตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน    
    ก.พ. ก าหนด เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
    ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ระดับ 
    เชี่ยวชาญ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น  
    ระดับสูง ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส  
5) ด าเนินการสรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้าง 
   ช่ัวคราว การอนุญาตให้ออก และเลิกจ้าง   
   ตลอดจนการจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน/  
   ค่าจ้าง 
6) การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ า 
7) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนประวัติและบัตร 
    ประจ าตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน 
    ราชการ  รวมทั้งบันทึก ปรับปรุง และประมวลผลข้อมูล 
    ด้านบุคลากรของกรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (DPIS) 
2) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อน   
   เงินเดือนข้าราชการ รวมทั้งการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
   ลูกจ้างประจ า  และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
3) ด าเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ 
    ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
4) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  
    และพนักงานราชการ  
5) ด าเนินการเกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการและ 
    ลูกจ้างประจ า  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และ 
    กองทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า 
6) การด าเนินงานตามโครงการเบิกจ่ายตรงรักษาพยาบาล  
    การขอพระราชทานเพลิงศพ และการจัดท าหนังสือ 
    รับรองการปฏิบัติงานและเงินเดือน 
7) พัฒนา ปรับปรุง ระบบสารสนเทศกองบริหารทรัพยากรบุคคล   
    เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
8) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) สืบสวน  สอบสวน และพิจารณางานวินัยและ 
    หาผู้รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
2) งานเรื่องราวร้องทุกข์  กล่าวโทษ  การจัดท าค าสั่ง 
    ลงโทษทางวินัย  การพิจารณาเพิ่มโทษหรือลด 
    โทษ หรืองดโทษของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า   
    พนักงานราชการ  และลูกจ้างช่ัวคราวของกรม 
3) ด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอความเห็นต่อ 
    ผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งให้ข้าราชการออกจาก 
    ราชการไว้ก่อน  หรือการสั่งพักราชการ  
4) ด าเนินการตามแผนงานและมาตรการในการ 
    ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
    มิชอบ 
5) เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
    จรรยาบรรณของบุคลากรของกรม 
6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  

(2) 

 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

กลุ่มงานสรรหา 
และบรรจุแต่งตั้ง 

 
กลุ่มงานทะเบียน ระวัติ 
และบ าเหน็จความชอบ 

 

กลุ่มงานวินัย 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 
ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในกองบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

 

 

 

 
 
 
 
 



   
  

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) พิจารณาอนุญาตการรับสมัครและจัดส่งคนหางาน 
    ไปท างานต่างประเทศของบริษัทจัดหางาน 
2) พิจารณาอนุญาตการจัดส่งลูกจ้างไปท างาน/ฝึกงาน 
    ในต่างประเทศ 
3) พิจารณาอนุญาตการจัดส่งคนหางานไปท างาน 
    ต่างประเทศตามระบบโครงการฝึกงานและฝึก 
    ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค 
4) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการชะลอ/ระงับการ 
    จัดส่งของบริษัทจัดหางานและนายจ้างต่างประเทศ 
5) รับรองประสบการณ์การท างานของคนงาน 
6) รับแจ้งการเดินทางไปท างานต่างประเทศด้วยตนเอง  
7) รับแจ้งการเดินทางกลับไปท างานต่างประเทศของ  
    คนหางานท่ีเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 
    (Re-entry) 
8) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

(1) 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดนโยบายการบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
2) พัฒนาระบบกลไก และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
3) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการรกัษา/ขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ  
   แก้ไขปัญหาการจ้างแรงงานไทย และก าหนดแนวทางการเจรจากับหน่วยงาน/องค์กร 
   ภาครัฐและเอกชนของประเทศเป้าหมาย 
4) ประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่างประเทศเรื่องการบริหาร 
   แรงงานไทยไปต่างประเทศ  
5) ด าเนินการเรื่องการท าความตกลงด้านการจัดหางานต่างประเทศ 
6) เป็นศูนย์ประสานการให้การช่วยเหลือแรงงานไทยในสถานการณ์พิเศษต่าง ๆ 
7) เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศแรงงานไทยท่ีจะไปและไปท างาน รวมท้ังแรงงานท่ีกลับ 
   จากการท างานในต่างประเทศ 
8) พัฒนาระบบการบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
9) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครอง 
   คนหางาน และคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
10) ด าเนินการเรื่องการอนุญาตการเป็นสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานก่อนเดินทาง 
     ไปท างานต่างประเทศ 
11) ด าเนินการเรื่องการจดทะเบียนคู่ค้า 
12) ก าหนดมาตรการ แนวทาง และประสานการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
     ภาคเอกชน สมาคมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหางานต่างประเทศ เพื่อรักษา/ส่งเสริมการจัดส่ง 
     แรงงานไปท างาน และการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยในต่างประเทศ 
13) ด าเนินการเรื่องเงินทุนส าหรับคนหางานท่ีไปท างานต่างประเทศ 
14) ด าเนินการเรื่องการกลับคืนสู่สังคม (Re integration) ของแรงงานไทยท่ีกลับจากการท างาน 
     ในต่างประเทศ 
15) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
กองบริหารแรงงานปทย 

ป ต่าง ระเทศ 
 

ฝ่ายบริหารทั่วป  

 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการป ท างาน

ในต่าง ระเทศ 
 

กลุ่มงานอนญุาตการป ท างาน 
ในต่าง ระเทศ  

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม ่(ต่อ) 
ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในกองบริหารแรงงานปทยป ต่าง ระเทศ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) งานธุรการและงานสารบรรณ  
2) งานบุคลากร  
3) งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ   
   งานพัสดุ ครุภัณฑ์ 
4) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



 
     

มีอ านาจหน้าที ่
1) ประสานหน่วยงาน/องค์กรที่เกีย่วข้องทั้งภายในและ 
    ต่างประเทศในงานปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงาน 
    ไทยไปท างานโดยรัฐ 
2) รับสมัคร คัดเลือก และจัดส่งคนหางานไปท างาน 
    ต่างประเทศตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดในความตกลง/ 
    บันทึกความเข้าใจ กับหน่วยงาน/องค์กรภาคราชการ 
    และเอกชนประเทศผู้รับ รวมทั้งนายจ้างตา่งประเทศ 
    ที่มอบอ านาจให้กรมการจัดหางานจัดส่ง                                             
3) พิจารณาเสนอความเหน็เกี่ยวกบัการชะลอ/ระงับการ    
    จัดส่งคนงานให้นายจ้างตา่งประเทศ กรณีรฐัจัดส่ง              
4) ด าเนินการเพื่อให้แรงงานไดร้ับการปฏิบัตติามสญัญาจา้ง 
5) ประสานการด าเนินการกับหนว่ยงาน/องค์กรทั้งภายใน 
    และตา่งประเทศในการพัฒนาแรงงาน แกไ้ขปญัหาและ 
    ให้การช่วยเหลือแรงงานไทยท่ีจัดส่งไปท างานโดยรัฐ 
6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

มีอ านาจหน้าที ่
1) พัฒนาและก าหนดหลกัสูตร วิธีการในการอบรมคนหางาน  
    เพื่อเตรียมความพร้อมกอ่นตัดสินใจไปท างานตา่งประเทศ 
2) พัฒนาและก าหนดวิธีการในการให้ความรู้คนหางานกอ่น 
    ลงทะเบียนแจ้งความจ านงไปท างานต่างประเทศ 
3) ก าหนดหลักสูตร วิธีการในการอบรมคนหางานก่อนเดนิทาง 
    ไปท างานต่างประเทศ 
4) อนุญาต ควบคุม ก ากับดูแลและประเมินผลการด าเนินการอบรม 
    คนหางานก่อนเดินทางไปท างานต่างประเทศของหน่วยงาน/ 
    องค์กรทีไ่ด้รับอนุญาตเป็นสถานอบรมคนหางานก่อนเดินทาง 
5) ประสานหน่วยงาน/องค์กรเพือ่สร้างเครือขา่ยการเตรียม                       
    ความพร้อมคนหางานท่ีต้องการเดินทางไปท างานต่างประเทศ          
6) ด าเนินการเรื่องการอนุญาตโรงเรียนเอกชนเป็นสถานฝึกอบรม 
    ภาษาเกาหลี รวมทั้งควบคุม ก ากับดูแลและประเมินผลการ 
    ด าเนินงาน 
7) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

(2) 

มีอ านาจหน้าที ่
1) บริหารจัดการเกี่ยวกับเงินกองทุนเพื่อ 
    ช่วยเหลือคนหางานไปท างาน ต่างประเทศ 
2) วินิจฉัยและให้การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ 
3) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือ 
    สมาชิกกองทุนฯ ที่ประสบปัญหาขณะท างาน 
    ในต่างประเทศใหไ้ดร้ับสิทธิประโยชน์จาก 
    กองทุนฯ 
4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ 
    คณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือ   
    คนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  
 

 
กองบริหารแรงงานปทย 

ป ต่าง ระเทศ 
 

กลุ่มงานกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือคนหางานป 
ท างานในต่าง ระเทศ 

 
กลุ่มงานบริหารการป 

ท างานต่าง ระเทศโดยรัฐ 
 

กลุ่มงานพัฒนาความพร้อม
คนหางาน 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 
ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในกองบริหารแรงงานปทยป ต่าง ระเทศ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



มีอ านาจหน้าที ่
1) พัฒนาระบบ กลไกและกระบวนการจัดหางาน 
    ในประเทศให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2) ด าเนินการจัดท าข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข  
    ขั้นตอน และแนวปฏิบัติการให้บริการจัดหางาน 
3) ส่งเสริม สนับสนุน การบรกิารจัดหางานร่วม 
    ระหว่างภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนให้ม ี
    การจ้างงานมั่นคงอยา่งต่อเนื่องตลอดวัยท างาน 
4) พัฒนาระบบการบริหารจดัการฐานข้อมูล/ 
    ระบบประมวลผลและเครอืข่าย 
5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 

(1) 

มีอ านาจหน้าที ่
1) ประสานและสนับสนุนข้อมูล เพื่อก าหนดนโยบายและจัดท า 
    แผนยุทธศาสตร์ด้านจัดหางานในประเทศ  
2) ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ และการจัดท าแผนงาน/ 
    โครงการใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารจัดหางานในประเทศ 
3) จัดท างบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และบริหาร 
    จัดการให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 
4) ก าหนดตัวช้ีวัด กลยุทธ์ รวบรวม ติดตามและประเมินผลการ 
    ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ และตัวช้ีวัดของกองฯ ด้านการ   
    ให้บริการจัดหางานในประเทศ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
    และเป้าหมายทีก่ าหนด 
5) ประสานความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานท ากับตา่งประเทศ 
6) เป็นศูนย์รวมการจ้างงาน โดยรวบรวมข้อมูลความต้องการด้านแรงงาน 
    (Demand) และขอ้มูลผู้ตอ้งการท างาน (Supply) 
7) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
    

 
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 

 

ฝ่ายบริหารทั่วป  

 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา

ระบบบริการจัดหางาน 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 
การจัดหางานใน ระเทศ 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 

ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในกองพัฒนาระบบบรกิารจัดหางาน 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 มีอ านาจหน้าท่ี 

1) งานธุรการและงานสารบรรณ  
2) งานบุคลากร  
3) งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ   
    งานพัสดุ ครุภณัฑ์ 
4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



  

มีอ านาจหน้าที ่
1) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล ตลาดแรงงงานแนวทางการจา้ง 
    คนพิการและผูสู้งอายุ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2) ประสานและส่งเสรมิความร่วมมือนายจา้ง/สถานประกอบการ 
    หน่วยงานภาครฐัและองค์กรตา่งๆ เพื่อส่งเสริมการจ้างคนพิการ 
    และผู้สูงอาย ุ
3) ศึกษาและก าหนดแนวทางในการส่งเสริมการให้บรกิารแก่หน่วย 
    งานภาครฐั นายจา้ง/สถานประกอบการ 
4) จัดท าข้อก าหนด หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ขั้นตอน และแนวปฏิบัต ิ
    ในการส่งเสริมการมีงานท าใหค้นพิการและผสููงอาย ุ
5) ส่งเสริมการจ้างงานท่ีเหมาะสมกับทักษะความรู้ ความสามารถ 
    ของคนพิการและผูสู้งอาย ุ
6) จัดท าและเสนอโครงการในการส่งเสริมการมีงานท าให้คนพิการ 
    และผู้สูงอายุ เพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน 
    ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
7) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

(2) 

มีอ านาจหน้าที ่
1) เป็นหน่วยงานต้นแบบการให้บริการส่งเสริมการมีงาน 
    ท าแก่หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ 
2) ให้บริการจดัหางานในประเทศแก่ประชาชนทุก 
    กลุ่มเป้าหมายแบบเบด็เสรจ็ (One Stop Service) 
3) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 
  

 
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 

 

กลุ่มงานส่งเสริมการจ้างงาน
คนพิการและผู้สูงอายุ 

ศูนย์บริการจัดหางาน 
เพื่อคนปทย  

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 
ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในกองพัฒนาระบบบรกิารจัดหางาน (ต่อ) 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 มีอ านาจหน้าที ่

1) จัดท าแผนงาน/โครงการ แนวทางการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
    ส่งเสริมการมีงานท าของคนกลุม่พิเศษ เช่น ทหารกองประจ าการ 
    นักเรียน นักศึกษา ผู้พ้นโทษ  ผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด กลุ่มผู้ดอ้ย 
    โอกาสอื่นๆ  
2) ประสานงานในระดับนโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน ที่เกี่ยวข้อง 
    กับหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในการส่งเสริมการจา้งงานกลุ่ม 
    คนพิเศษ 
3) วางแนวทาง มาตราการในการส่งเสริมให้กลุ่มคนพิเศษมีงานท า 
4) ประสานงานร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
    ส่งเสริมกับการจา้งงานกลุ่มคนพิเศษ 
5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 
  

กลุ่มงานส่งเสริมการจ้างงาน
กลุ่มคนพิเศษ 



  

(1) 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) ศึกษา วิเคราะหข์้อมูลและประมวลผลการปฏิบตัิงาน 
    ในภารกิจ ตามแผนงบประมาณของกรม 
2) ประสานขอ้มูลสถิตแิละผลการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน 
    ภายในและหน่วยงานภายนอก และปรับปรุงระบบข้อมูล   
    ให้มีความทันสมัย (Update) 
3) บูรณาการและพัฒนาข้อมูลของกรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4) ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสถิต/ิผลการปฏิบตัิงานของกรม 
    และเอกสารทางวิชาการ 
5) บริหารการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน  
    และห้องสมุดของกรม     
6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
                                                              
                                                                 
 

มีอ านาจหน้าที ่
1) ศึกษาและด าเนินการเกีย่วกับการพัฒนาการบริหารมุ่งผล 
    สัมฤทธ์ิเพื่อใช้ในงานด้านส่งเสริมการมีงานท าและบริหาร  
    จัดการแรงงานตา่งด้าว 
2) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายแผนงาน  
    แผนยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ ของกรมการจดัหางาน และบรูณาการ 
    กับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
3) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และงบประมาณของ 
    กรมการจดัหางานและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให ้
    สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน และแผนบรูณา 
    การตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) ด าเนินการเกี่ยวกับนโยบาย การบริหารความเสี่ยง แผนงานวิจัย 
    และพัฒนาดา้นแรงงานเพื่อส่งเสริมการมีงานท าและการบริหาร  
    จัดการแรงงานตา่งด้าว 
5) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมและขอ้มูลทาง 
    วิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงวาระที ่
    เกี่ยวข้องของการประชุมสภานติิบัญญตั ิ
6) บูรณาการขอ้มูล งบประมาณ แผนงาน/โครงการดา้นการ 
    ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ด้านแรงงาน) ต่อ   
    หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
7) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 

ฝ่ายบริหารทั่วป  

 
 

กลุ่มงานบริหารข้อมูล 
และสถิติ 

 
 

กลุ่มงานนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 
ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) งานธุรการและงานสารบรรณ  
2) งานบุคลากร  
3) งานการเงินและบัญชี  
    งานงบประมาณ งานพัสดุ ครุภัณฑ์  
4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 



  

(2) 

มีอ านาจหน้าที ่
1) ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมการจดัหางาน 
    ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี และแผนงานบูรณาการตา่งๆ 
2) รวบรวม วิเคราะห์ และจดัท ารายงานผลการปฏิบัติงานตาม 
    นโยบายรฐับาล แผนชาติ นโยบายกระทรวง นโยบายกรม ข้อสั่ง  
    การตา่งๆ และตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย  
    ประจ าปีงบประมาณ รายงานต่อกระทรวงและส านักงบประมาณ 
3) วิเคราะห์ และประเมินผลความส าเรจ็ของการด าเนินงานตาม 
    แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ของกรม 
4) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการตดิตามและประเมินผลการ 
    ปฏิบัติงานของกรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 
5) ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ 
6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 

มีอ านาจหน้าที ่
1) ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตอ่ ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรตา่งประเทศ                
    ด้านการเจรจาและจัดท าข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างประเทศ                                    
2) ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตอ่และประสานงานกับองค์กรหรือหนว่ยงาน                     
    ต่างประเทศด้านความช่วยเหลอืทางวิชาการและความร่วมมือดา้นการส่งเสริม   
    การมีงานท า การบริหารจัดการแรงงานตา่งด้าว    
3) ด าเนินการด้านอนุสัญญาระหวา่งประเทศ และผลกระทบด้านแรงงานระหว่าง 
    ประเทศ 
 4) ประสานงานเกี่ยวกับเขตการคา้เสรี (Free Trade Area : FTA) ระหว่าง 
    ประเทศคู่ภาคีและพหุภาค และรายงานผลการด าเนินงานของกรมเกี่ยวกับ 
    เขตการค้าเสร ีต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5) ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตอ่ ประสานงาน และการเยี่ยมคารวะ พบหารือ และ 
    ศึกษาดูงานขององค์กรหรือหนว่ยงานจากตา่งประเทศ 
6) ด าเนินการเกี่ยวกับการสนับสนนุและประสานงานเพื่อให้การด าเนินงานความ 
    ร่วมมือด้านอาเซียนของกรมเปน็ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และการบรรลุ   
    เป้าหมายของการจัดตั้งประชาคมอาเซยีน 
7) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 
 

 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 

กลุ่มงานติดตาม 
และ ระเมินผล 

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 

ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตอ่) 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



(1) 

มีอ านาจหน้าที ่
1) ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเสนอแนะในการก าหนด 
    นโยบายแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม  
    การมีงานท า ให้แกก่ลุ่มเปา้หมายตา่งๆ  
2) ประสานนโยบายและการก าหนดเป้าหมายการให้บรกิาร 
    ตามกรอบความรับผิดชอบของหน่วยงานรวมถึงการจดัท า 
    ความเห็นและช้ีแจงในประเดน็ปัญหาดา้นการส่งเสริมการมี 
    งานท าให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
    แห่งชาติ นโยบายรฐับาล แผนแม่บทด้านแรงงานของ 
    กระทรวง แผนกลยุทธ์กรม และแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริม 
    การมีงานท า 
3) วิเคราะห์และบริหารโครงการสง่เสริมการมีงานท า ติดตาม  
    และจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี รวมถึง 
    ประเมินผลผลสัมฤทธ์ิของงานตามภารกิจ และตัวช้ีวัดของ 
    กองฯ ให้เปน็ไปตามนโยบาย แผนงานและเปา้หมายที่ก าหนดไว้  
4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณ 
5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

มีอ านาจหน้าที ่
1) ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการแนะแนวอาชีพให้กับ 
    กลุ่มเป้าหมายตา่ง ๆ  
2) จัดท า และพัฒนาเครื่องมือการแนะแนวอาชีพ และร่วมมือ 
    กับภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและ   
    ปรับปรุงระบบการแนะแนวอาชีพ 
3) พัฒนาบุคลากรดา้นการแนะแนวอาชีพให้มีศักยภาพ รวมทั้ง 
    ศึกษา ค้นคว้า ทางวิชาการเพือ่พัฒนาและเสริมสร้าง 
    นวัตกรรมทางการแนะแนวอาชีพ และพัฒนาหลักสูตรการ 
    แนะแนวอาชีพ   
4) สร้างความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพแนะแนวทั้งภาครัฐและ 
    เอกชน ประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
    ให้เกิดเครือข่ายในพ้ืนท่ีส าหรับพัฒนาการแนะแนวอาชีพ ให้  
    มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตรเ์กี่ยวกับการ  
    แนะแนวอาชีพ 
5) เป็นศูนย์กลางข้อมูลอาชีพ และขยายศูนย์ขอ้มูลอาชีพท่ัว 
    ประเทศ 
6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
กองส่งเสริมการมีงานท า 

 

ฝ่ายบริหารทั่วป  

 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 
การส่งเสริมการมีงานท า  

 
 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการแนะแนวอาชีพ 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 

ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในกองส่งเสริมการมีงานท า 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) งานธุรการและงานสารบรรณ  
2) งานบุคลากร  
3) งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ   
    งานพัสดุ ครุภณัฑ์  
4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



  

(2) 

มีอ านาจหน้าที ่
1) ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพโดยบริการ 
    เผยแพร่ขอ้มูลอาชีพ จัดส่งเสรมิอาชีพ/ฝึกปฏิบัติ  
    และรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับบุคคลกลุ่มพิเศษ เพื่อ 
    การพัฒนาการให้บริการส่งเสรมิการประกอบ   
    อาชีพท่ีเหมาะสม 
2) บริการปรึกษาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
    ให้กับผู้ว่างงาน กลุ่มคนพิเศษ ผู้ประสงค์จะ  
    ประกอบอาชีพและแรงงานนอกระบบ 
3) รวบรวม จัดท าข้อมูลธุรกจิแฟรนไชส์ ท าเนียบ 
    วิทยากร ทะเบยีนผู้ประกอบอาชีพอิสระเพื่อเป็น 
    ข้อมูลให้บริการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 
    ในเชิงรุกถึงระดับต าบล หมู่บา้น ชุมชนครัวเรือน 
4) ประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที ่
    เกี่ยวข้อง ท้ังด้านอาชีพ ด้านการตลาด ดา้นการ 
    บริหารจัดการ ดา้นแหล่งทุน ในการบรูณาการ 
    ท างานร่วมกัน เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิในทุกด้าน 
5) จัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพ 
    อิสระ 
6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 
 

มีอ านาจหน้าที ่
1) ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุม่ จัดท าฐานข้อมูลผูร้ับงาน/ 
    กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านและสถานประกอบการทีส่่งงาน 
    ให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้าน รวมถึงพัฒนาความร่วมมือของ 
    เครือข่ายในการให้บริการได้อยา่งทั่วถึง 
2) บริหารกองทุนเพื่อผูร้ับงานไปท าท่ีบ้านภายใต้ พ.ร.บ. 
    บริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ระเบียบ ประกาศ และ 
    ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
3) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนเพื่อผูร้ับ 
    งานไปท าท่ีบ้าน เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณา 
    เงินกู้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท างานท่ีบ้าน เสนอแนว    
    นโยบายการบริหารงานกองทนุเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน   
    และแนวทางก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
    เกี่ยวกับการให้กู้เงินและการช าระหนี้เงินกู้ รวมถึงการ 
    ปฏิบัติการอื่นตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ ระเบียบ  
    หรือตามที่อธิบดีมอบหมาย 
4) ให้บริการเงินกู้แกผู่้รับงานไปท าที่บ้าน ส่งเสริมและ 
    สนับสนุนการบริหารจัดการเงนิกู้ยืมกองทุน ฯ การติดตาม 
    หนี้จากกลุ่มผู้รับงานฯ และการด าเนินคด ี
5) ส่งเสริมให้เกิดการผลักดนัการด าเนินงานให้สอดคล้องตาม 
    ยุทธศาสตรแ์ละตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ ภารกิจ และ 
    วิสัยทัศน์ของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

มีอ านาจหน้าที ่
1) ตรวจสอบข้อมูล การปรับปรุงมาตรฐานอาชีพและมาตรฐาน 
    อุตสาหกรรมสากล ขององค์การสหประชาชาติ และองค์การ 
    แรงงานระหว่างประเทศ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
2) ส ารวจ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลอตุสาหกรรมจากหน่วยงาน 
    ภาครฐั  เอกชน  สถานศึกษา สถานประกอบการ และ 
    หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยน ามาจ าแนกหมวดหมู่และก าหนด 
    รหัสอาชีพและรหัสอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ์และ 
    โครงสร้างมาตรฐานอาชีพสากลและมาตรฐานอุตสาหกรรม 
    สากล 
3) จัดท าเอกสารการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)  
    และมาตรฐานอุตสาหกรรม(ประเทศไทย)  
4) ประสาน  ติดต่อคณะกรรมการฯ  อนุกรรมการสาขาต่างๆ  
    และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง จดัท าค าสั่งคณะกรรมการที ่
    ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและ 
    อุตสาหกรรม  จัดท าค าสั่งคณะอนุกรรมการพิจารณาแกไ้ข  
    ร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขาตา่งๆ จัดท าค าสั่ง 
    คณะท างานต่างๆที่เกีย่วข้อง จัดประชุมคณะท างานท่ี 
    เกี่ยวข้องดังกล่าว 
5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 
  

 
กองส่งเสริมการมีงานท า 

 

กลุ่มงานส่งเสริมการ
 ระกอบอาชีพ 

 
 

กลุ่มงานส่งเสริมผู้รับงาน 
ป ท าที่บ้าน  

 
 

กลุ่มงานมาตรฐานอาชีพและ 
มาตรฐานอุตสาหกรรม 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 
ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในกองส่งเสริมการมีงานท า (ต่อ) 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) งานธุรการและงานสารบรรณ 
2) การบริหารงานบคุคล งบประมาณและพัสดุครุภัณฑ์ 
    ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3) ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
    ของกลุ่มต่าง ๆ และการจดัท ารายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) บริหารงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกรมการจัดหางาน 
5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

มีอ านาจหน้าที ่
1) ศึกษา วิเคราะห์ และจดัท าแผนแม่บท ICT ของกรม 
2) ศึกษา วิเคราะหแ์ละบรูณาการแผนงาน/โครงการดา้น ICT ของกรม จัดท าค าขอ 
    งบประมาณด้าน ICT รวมถึงการจดัท า และก าหนดขอบเขตคุณลักษณะ  
    เฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละระบบงานตามแผนงานโครงการทีไ่ด้ก าหนดไว้ 
3) ประสานการด าเนินงานและติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการด้าน ICT 
4) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางการพัฒนาระบบมาตรฐานกลางด้าน ICT  
    ของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายรฐับาล 
5) ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดมาตรฐานและจัดท าระบบควบคุมคุณภาพเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ 
6) จัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบงาน  
    เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดหาระบบสารสนเทศของกรม 
7) บริหารจัดการระบบควบคุมคณุภาพเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8) ด าเนินงานด้านเลขานกุารคณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 
9) จัดอบรมเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้ ICT ในการปฏบิัติงานให้แก่ผู้ที ่
    เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
10) วางแผนการจดัท าตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
11) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

(1) 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
 

ฝ่ายบริหารทั่วป  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์

สารสนเทศและการสื่อสาร 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 
ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

(2) 

มีอ านาจหน้าที ่
1) ศึกษาวิเคราะหแ์ละพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการอ านวยการให้ 
    สอดคล้องกับความตอ้งการข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
2) บริหารจัดการและใหก้ารสนับสนุนทางเทคนิคของระบบงานตามภารกจิ 
    ส านัก/กอง/กลุ่มงานของกรม 
3) ประสานกับหน่วยงานในการจดัท าระบบสารสนเทศเพื่อการอ านวยการ 
    ในการเช่ือมโยงข้อมูลเข้าสูศู่นย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และศูนย ์
    ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
4) บริหารจัดการระบบงาน Back Office ของกรมและประสาน 
    การเช่ือมโยงระบบ Back Office ของกรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5) ให้ค าปรึกษา แนะน าและให้บรกิารระบบ Back Office  
6) ฝึกอบรม/พัฒนาเจ้าหนา้ที่ในระบบงานที่รับผิดชอบ  
7) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

มีอ านาจหน้าที ่
1) ศึกษาวิเคราะหอ์อกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้สอดคล้องกับ  
   ปริมาณงานและภารกิจของทุกหน่วยงานของกรม 
2) บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของทุกหน่วยงานของกรมให้ใช้งานได้อย่างม ี
    ประสิทธิภาพ 
3) บริหารจัดการระบบเครือข่ายดา้นการสื่อสารและการให้บริการเครือขา่ย      
   รวมถึงการควบคุมการเข้าถึง (Access Control) และบ ารุงรักษา ดูแลอุปกรณ ์
   เครือข่ายให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด 24 ช่ัวโมง 
4) บริหารจัดการระบบไปรษณยี์อเิล็กทรอนิกส์ให้ใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
    และประสานกับหน่วยงานของกรมในการรับแจ้ง/แกไ้ขปญัหาการใช้ระบบ 
    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ และการบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้ใช้งานระบบ   
    ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส ์
5) บริหารจัดการระบบความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันภัย 
    จากเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ให้ครอบคลุมผู้ใช้งานทุกหน่วยงานใหม้ีมาตรฐาน 
    ความปลอดภัย ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของหน่วยงาน 
6) ให้ค าปรึกษา แนะน าและบริการด้านเครือขา่ย 
7) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
 

กลุ่มงานพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร์ 

กลุ่มงานบริการสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 

ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



มีอ านาจหน้าที ่
1) ปฏิบัติการและประสานงานท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที ่
    ของกรมตามทีไ่ด้รับมอบหมายในเขตพื้นท่ีที ่
    รับผิดชอบในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดหางาน  
    ควบคุมการท างานของคนตา่งด้าว ควบคุม 
    ตรวจสอบการด าเนินการจดัส่งแรงงานไทยไป 
    ต่างประเทศ ให้ค าปรกึษา ส่งเสริมและให้บริการ 
    แนะแนวการประกอบอาชีพแก่ประชาชน ประสานงาน 
    และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจดัหางาน  
2) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 

มีอ านาจหน้าที ่
1) ปฏิบัติการและประสานงานท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที ่
    ของกรมตามทีไ่ด้รับมอบหมายในเขตพื้นท่ีที่ 
    รับผิดชอบในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดหางาน  
    ควบคุมการท างานของคนตา่งด้าว ควบคุม 
    ตรวจสอบการด าเนินการจดัส่งแรงงานไทยไป 
    ต่างประเทศ ให้ค าปรกึษา ส่งเสริมและให้บริการ 
    แนะแนวการประกอบอาชีพแก่ประชาชน ประสานงาน 
    และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจดัหางาน 
2) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 
 

 
ส านักงานจัดหางาน

กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 
 

ฝ่ายบริหารทั่วป  

 
 

กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานท า 1 
 

 

กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานท า  2 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 

ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) งานธุรการและงานสารบรรณ  
2) งานบุคลากร  
3) งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ   
   งานพัสดุ ครุภณัฑ์ 
4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



(1) 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) ศึกษาวิเคราะห์วิจัย เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้น               
    แรงงานต่างดา้ว  
2) พัฒนาระบบรูปแบบ และกระบวนการพิจารณาอนญุาตการท างานของ 
    คนต่างด้าว 
3) จัดท าแผนการปฏิบัติงานตามนโยบาย/โครงสร้างตามยุทธศาสตร ์ 
    การพัฒนาคณุภาพการบริการจัดการภาครัฐ 
4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาการท างาน 
    ของคนต่างด้าว คณะกรรมการพิจารณาการด าเนินงานขององค์การ 
    เอกชนต่างประเทศ คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการและคณะท างานซึ่ง 
    ไดร้ับการจัดตั้งขึ้นเพือ่แกไ้ขปญัหาการท างานของคนต่างด้าวตาม 
    กฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว 
5) จัดท าทะเบียนคนตา่งด้าวและเครือขา่ยสารสนเทศแรงงานตา่งด้าวท่ีขอ 
    อนุญาตท างาน 
6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

  

มีอ านาจหน้าที ่
1) พิจารณาการท างานของคนตา่งด้าวที่เข้าเมือง 
    อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2) พิจารณาการท างานของคนตา่งด้าวที่เข้ามาท างานใน 
    องค์การเอกชนต่างประเทศ (NGO) 
3) ก าหนดแนวทางเจรจาเปิดเสรีการคา้บริการว่าด้วย 
   การเคลื่อนยา้ยบุคลากรต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพ 
   หรือวิชาชีพด้านบริการในประเทศ 
4) ก าหนดแนวทางการท างานของคนต่างด้าวรองรับการ 
    เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออาเซียน 
5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

ฝ่ายบริหารทั่วป  

 

กลุ่มงานพัฒนาระบบควบคุม                
การท างานของคนต่างด้าว 

 
 

กลุ่มงานพิจารณาอนุญาต 
การท างานของคนต่างด้าว 1 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) งานธุรการและงานสารบรรณ  
2) งานบุคลากร  
3) งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ   
   งานพัสดุ ครุภณัฑ์ 
4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 

ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



(2) 

มีอ านาจหน้าที ่
1) พิจารณาจัดระบบการท างานของคนต่างด้าว                
    ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ 
    ส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการนิคม 
    อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วย 
    ปิโตรเลียมหรือตามกฎหมายอืน่ 
2) พิจารณาจัดระบบการท างานของคนต่างด้าวท่ี 
    เข้าเมืองถูกตอ้งตามกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้บริหาร  
    ผู้ช านาญการ นักวิจัยและพัฒนาทาง   
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เช่ียวชาญซึ่ง 
    ท างานกับสถานประกอบการทีจ่ดทะเบียนใน 
    ประเทศไทยและมีทุนจดทะเบยีนช าระแล้ว หรือ 
    ทุกด าเนินการตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป 
3) ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี 
    เกี่ยวข้องเพื่ออ านวยความสะดวกแก่คนต่างด้าว 
    ที่ขออนุญาตท างานตามกฎหมายว่าด้วยการ  
    ส่งเสริมการลงทุนหรอืตามกฎหมายอื่น 
4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

มีอ านาจหน้าที ่
1) พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งกรณไีม ่
    ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้  
    คนต่างด้าวท างาน 
2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ 
    คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
    การท างานของคนตา่งด้าว 
3) ตอบข้อหารอืด้านข้อกฎหมาย 
    เกี่ยวกับการอนุญาตการท างาน 
    ของคนต่างด้าว 
4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ 
    มอบหมาย 
 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) พิจารณาจัดระบบการท างานของคนต่างด้าว 
    ที่เข้าเมืองโดยผดิกฎหมาย 
2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ คณะกรรมการ  
    คณะอนุกรรมการ คณะท างานชุดต่างๆ ที่เกี่ยวกับ 
    การบริหารจัดการแรงงานตา่งด้าว 
3) ประสานการเจรจากับประเทศที่จัดท าบันทึกความ   
    เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานข้อตกลงว่า 
    ด้วยการจา้งแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)  
4) จัดระบบ แนวทาง รูปแบบ ระเบียบหลักเกณฑ์ใน 
    การน าเขา้แรงงานตา่งด้าวอยา่งถูกต้องตาม MOU 
5) จัดระบบการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว จัดท า 
    แนวทาง ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจ 
    สัญชาติแรงงานตา่งด้าว 
6) พิจารณาจัดระบบการน าแรงงานต่างด้าวเข้ามา 
    ท างานแบบเช้ามา-เย็นกลับหรอืท างานตามฤดูกาล 
7) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

มีอ านาจหน้าที ่
1) บริหารจัดการกองทุนเพื่อการสง่คน 
    ต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ 
    คณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคน  
    ต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
3) ด าเนินการบริหารดา้นการเงิน การบญัชี  
    เงินกองทุนเพื่อการส่งคนตา่งดา้วกลับ 
    ออกไปนอกราชอาณาจักร 
4) วางหลักเกณฑ์ แนวทางในการเก็บเงิน/ 
    คืนเงินประกันคา่ใช้จ่ายในการส่งคน 
    ต่างด้าวกลับ 
5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

 
ส านกับริหารแรงงานต่างด้าว 

 

กลุ่มงานพิจารณา
อนุญาตการท างาน 
ของคนต่างด้าว 2 

 

กลุ่มงานจัดระบบการ
อนุญาตการท างานของ
คนต่างด้าวเพื่อส่งเสริม

การลงทุน 
 

 

กลุ่มงานกองทุนเพื่อ
การส่งคนต่างด้าวกลับ

ออกป นอก
ราชอาณาจักร 

 

 

กลุ่มงานพิจารณาอุทธรณ์
การท างานของคนต่างด้าว 

 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 
ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
ส านกังานจัดหางานจังหวดั 

 

ฝ่ายบริหารทัว่ป  

 
กลุ่มงานส่งเสริม 

การมีงานท า 
 

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส านัก/กอง ต่างๆ ตามกฎกระทรวงใหม่ (ต่อ) 

ภารกิจ และอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานในส านักงานจัดหางานจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

มีอ านาจหน้าที ่
1) ปฏิบัติการและประสานงานในขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 
    ของกรมในเขตพื้นท่ีจังหวัดเกี่ยวกับการจัดหางาน  
    ควบคุมการท างานของคนตา่งด้าว  ควบคุม ตรวจสอบ 
    การด าเนินการจัดส่งแรงงานไทยไปตา่งประเทศ   
    ให้ค าปรึกษา  ส่งเสรมิและให้บริการแนะแนวการ 
    ประกอบอาชีพแก่ประชาชน  ประสานงานและให้ค า 
    ปรึกษาเกีย่วกับการจัดหางาน   
2) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1) งานธุรการและงานสารบรรณ  
2) งานบุคลากร  
3) งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ   
    งานพัสดุ ครุภณัฑ์  
4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 


