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ข้อมลูองค์การ 

วิสัยทัศน์ 

  เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานท า  คุ้มครองคนหางานและ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย 

พันธกิจ 

๑. พัฒนาระบบ  และให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ 
๒. ส่งเสริม  พัฒนา  ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ 
๓. ส่งเสริม  ก ากับดูแลการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
๔. พัฒนาระบบ  สร้างเครือข่ายและผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
๕. จัดระบบการท างานของคนต่างด้าว 

ค่านิยมหลักขององค์การ 

  มีคุณธรรม  มุ่งมั่นบริการ  ท างานเป็นทีม  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

โครงสร้างองค์การ 

  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน  ได้แบ่งส่วนราชการของกรมการจัดหางาน
เป็นราชการบริหารส่วนกลาง  และราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ดังนี้ 
 ๑.   ราชการบริหารส่วนกลาง 
  (๑)  ส านักงานเลขานุการกรม 
  (๒)  กองนิติการ 
  (๓)  กองแผนงานและสารสนเทศ 
  (๔)  กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 
  (๕)  กองวิจัยตลาดแรงงาน 
  (๖)  กองส่งเสริมการมีงานท า 
  (๗)  ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
  (๘)  ส านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
 ๒. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
  -  ส านักงานจัดหางานจังหวัด 
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 นอกจากนี้ เ พ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมการจัดหางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อร่วมกันปฏิบัติงานดังนี้ 
 (๑) หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 
  -  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
  -  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 (๒) หน่วยงานภายใน 
  -  ส านักผู้ตรวจราชการกรม 
  -  กองการเจ้าหน้าที ่
  -  กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน 
  -  ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ 
  -  ส านักงานกองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
  -  ส านักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนที่  ๑ - ๑๐ 
  -  ศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย 
 
 
  



โครงสร้างกรมการจัดหางาน  (ปัจจุบัน) 
ตามกฎกระทรวงแรงงานแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ส านักงานจัดหางานจังหวัด อธิบดีกรมการจัดหางาน 

-  ส านักผู้ตรวจราชการกรม 
-  กลุ่มตรวจสอบภายใน * 
-  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร * 

ส านักงาน
เลขานุการกรม 

 

ส านักบริหาร
แรงงานต่างด้าว 

กองแผนงาน 
และสารสนเทศ 
 

 

กองนิติการ 

กองพัฒนาระบบบริการ
จัดหางาน 

กองส่งเสริม 
การมีงานท า 

ส านักงานบริหารแรงงานไทย 
ไปต่างประเทศ 

กองวิจัย 
ตลาดแรงงาน 

 

ส านักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่  1-10 

กองการเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานกองทุนเพื่อการส่ง 
คนต่างด้าวกลับออกไปนอก

ราชอาณาจักร 

ศูนย์บริหาร
คอมพิวเตอร์ 

กองตรวจและคุ้มครอง
คนหางาน 

 

 

หน่วยงานตามกฎกระทรวง 

หน่วยงานภายใน 

๕ 

 * หน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรี  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 

 

ศูนย์บริการจัดหางาน 
เพื่อคนไทย 
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คณะผู้บริหาร 

  คณะผู้บริหารของกรมการจัดหางาน  มีบทบาทและหน้าที่หลัก  คือ  ก าหนดนโยบาย   
กลยุทธ์  และแผนบริหารราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกฎหมาย  นโยบายรัฐบาล   
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  
คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในปัญหาต่าง ๆ  เกี่ยวกับราชการในหน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารและบังคับบัญชาทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คณะท างานด้านการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

  อธิบดีแต่งตั้งคณะท างานด้านการก ากับดูแลองค์การที่ดี  ประกอบด้วย  รองอธิบดีที่ได้รับ
มอบหมายเป็นประธานคณะท างาน  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมเป็นรองประธานคณะท างาน  ผู้อ านวยการ
ส านัก / กอง  ทุกท่านเป็นคณะท างาน  และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นคณะท างานและเลขานุการ  
คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

๑. จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
๒. ผลักดันการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดขึ้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
๓. ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีตาม

ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ 
๔. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 
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หลักการและแนวคิด 

การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมการจัดหางานนับเป็นการสนองตอบ
ต่อแนวคิดธรรมาภิบาล  โดยมีภาพรวม  ดังนี้ 

๑.  การก าหนดให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีนี้  ถือเป็นส่วนหนึ่งของ 
การน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบ  
การบริหารราชการแผ่นดินของไทย  ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕  มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการ  กล่าวคือ 

    “การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจ  
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  การกระจายอ านาจ
ตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบ 
ต่อผลงาน 

      การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง  หรือปฏิบัติหน้าที่
ต้องค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

      ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วมของประชาชน  การเปิดเผยข้อมูล   
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  ตามความเหมาะสมของภารกิจ 

     เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้  จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 

๒.  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา เมื่อวันที่  ๑๒  
กันยายน  ๒๕๕๗  ข้อ ๓ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยให้
ความส าคัญกับการสร้างโอกาส อาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์  ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยให้ความส าคัญกับการปรับปรุงระบบราชการ  ปรับปรุงวิธี 
ปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่  ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ให้เข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดและสะดวก  พร้อมทั้งรักษา
บุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 

๓.   ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗  จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ขึ้น เ พ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ น าไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ  
การบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการท างานเทียบเคียง  



 ๘ 

กับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ การน าองค์การนั้น  ส่วนหนึ่ง 
ได้ให้ความส าคัญกับการน าองค์กร  เพ่ือให้ส่วนราชการมีการก ากับดูแลตนเองที่ดีโดยด าเนินการ 
ด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีความรับผิดชอบ  ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ  และด าเนินการ
อย่างมีจริยธรรมรวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่ง 
และคนดี  มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล  ประพฤติตนต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว บุคลากรในองค์การต้องมีการด าเนินงาน 
อย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ  ผู้บริหารควรมีการก าหนดกรอบ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่ าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  
เช่น มีการดูแลต่อผู้รับบริการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ให้เกียรติ เป็นธรรม รวมกับการรักษาปกป้องไม่ให้องค์การ
ด าเนินการในทางท่ีมีความเสี่ยงต่อศักดิ์ศรีหรือสิ่งไม่ดีใดๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

  เ พ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมการจัดหางานมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริ ง และ 
เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจ ัดท านโยบายการก าก ับด ูแลองค ์การที ่ด ีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

๑) เ พ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้ เกิดขึ้น  
ในหน่วยงานและสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒) เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  ของกรมการจัดหางาน  
ทั้งนี้เพ่ือมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ  สังคม  
สิ่งแวดล้อม  องค์การ  ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และผู้ปฏิบัติงานภายในกรมการจัดหางาน 

๓) เพ่ือสร้างการยอมรับ  ความน่าเชื่อถือ  ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ
ประชาชนทั่วไป  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

 



 ๑๐ 

 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล กรมการจัดหางาน 
ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบ
นโยบายด้านรัฐ  สังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   นโยบาย 
ด้านองค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายหลัก 
  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

แนวทางปฏิบัติ 
๑. ประชาชนทุกกลุ่มที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานท า ได้รับโอกาสในการมีงานท า 

และประกอบอาชีพ 
๒. แรงงานได้รับการคุ้มครองไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายหลัก 
  ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของกรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและได้รับบริการ  
ที่มีคุณภาพ 
 

แนวทางปฏิบัติ 
๑. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
๒. มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายด้านองค์การ 

นโยบายหลัก 
  การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แนวทางปฏิบัติ 
๑. ส่งเสริมคุณธรรมและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
๒. ลดข้อผิดพลาดของหน่วยรับตรวจจากการตรวจพบของหน่วยงานตรวจสอบ 

 



 ๑๑ 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก 
  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานด้วยความผาสุก 

แนวทางปฏิบัติ 
๑. ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
๒. ส่งเสริมให้เกิดความผาสุกแก่บุคลากร 
 



 ๑๒ 

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมการจัดหางาน 
จึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 

๑)  กรมการจัดหางานจะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

๒)  กรมการจัดหางานจะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่า
บุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
การก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่ง  
ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างาน
ประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของกรมการจัดหางานคนใด 
กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

๓)   กรมการจัดหางานคาดหมายให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติ 
ที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง  
หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง 
หรือ กองการเจ้าหน้าที่ โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ  ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเอง
ก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

๔)   นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ทุกปีโดยคณะท างานด้านการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

๕)   กรมการจัดหางานจะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมิน
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

๖)   หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย  แนวทางปฏิบัติหรือต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับ
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ ดี ฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่   
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  โทรศัพท์  ๐ ๒๒๔๖ ๔๕๐๔  ,  ๐ ๒๒๔๖ ๒๕๐๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 




