
โครงสรางการแบงสวนราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

อธิบดี

รองอธิบดี 

ผูตรวจราชการกรม 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

สํานักงานเลขานุการกรม กองคุมครองแรงงาน กองคุมครองแรงงานนอกระบบ กองความปลอดภัยแรงงาน

กองบริหารการคลังกองนิติการ

ราชการบริหารสวนภูมิภาค

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด

กองสวัสดิการแรงงานกองการเจาหนาท่ี

กลุมตรวจสอบภายใน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานคร 5 พ้ืนท่ีสํานักแรงงานสัมพันธ

กลุมงานปฏิบัติราชการประจําศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล (ศรชล.)



กําหนดใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน มีภารกิจเก่ียวกับการกําหนดมาตรฐานแรงงาน การคุมครองแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน การแรงงานสัมพันธ การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และการสวัสดิการแรงงาน โดยการพัฒนา
มาตรฐาน รูปแบบ กลไก มาตรการ สงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหา เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแขงขันทางการคาและพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
โดยใหมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้

(1) กําหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงาน รวมท้ังการสงเสริม กํากับ ดูแลใหการรับรองสถานประกอบกิจการท่ีมีการบริหารจัดการตามมาตรฐาน
แรงงานท่ีสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานสากล

(2) คุมครองและดูแลแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบ ใหไดรับสิทธิประโยชนตามท่ีกฎหมายกําหนดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
(3) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

กฎหมายวาดวยการคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน กฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน กฎหมายวาดวยแรงงานทางทะเล
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(4) พัฒนาระบบ และสนับสนุนการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงานเอกชน ภาครัฐ
และองคกรท่ีอยูในกํากับของรัฐ

(5) สงเสริม พัฒนา และเผยแพรความรู ความเขาใจดานมาตรฐานแรงงาน การคุมครองแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบ ความปลอดภัย
ในการทํางาน แรงงานสัมพันธ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และสวัสดิการแรงงาน

(6) สงเสริมและดําเนินการใหมีการจัดสวัสดิการแรงงาน
(7) ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาความขัดแยง ขอพิพาทแรงงาน และความไมสงบดานแรงงาน
(8) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสวสัดิการและคุมครองแรงงาน จัดทําแผนงานและประสานแผนปฏิบัติงานของกรมใหสอดคลองกับ

นโยบายและยทุธศาสตรดานแรงงานของกระทรวง
(9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 133 ตอนท่ี 61 ก วันท่ี 22 กันยายน 2559

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559)



ใหแบงสวนราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ดังตอไปนี้

ก. ราชการบริหารสวนกลาง ประกอบดวย

(1) สํานักงานเลขานุการกรม

(2) กองคุมครองแรงงาน

(3) กองคุมครองแรงงานนอกระบบ

(4) กองความปลอดภัยแรงงาน

(5) กองนิติการ

(6) กองบริหารการคลัง

(7) กองการเจาหนาท่ี

(8) กองสวัสดิการแรงงาน

(9) สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

(10) สํานักแรงงานสัมพันธ

(11 - 15) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 – 5

ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประกอบดวย 

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 133 ตอนท่ี 61 ก วันท่ี 22 กันยายน 2559

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559)



กลุมตรวจสอบภายใน

ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหนาท่ีหลักในการตรวจสอบการดําเนินงาน

ภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานข้ึนตรงตออธิบดี

โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้

(1) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบรหิาร การเงิน และการบัญชี

ของกรม

(2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือทําหนาท่ีหลักในการพัฒนาการบริหาร

ของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุมคา รับผิดชอบงานข้ึนตรงตออธิบดี

โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้

(1) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบราชการภายในกรม

(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบ

ราชการภายในกรม

(3) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับ

หนวยงานกลางตาง ๆ และหนวยงานภายในกรม

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานท่ีรายงานตรงตออธิบดี

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 133 ตอนท่ี 61 ก วันท่ี 22 กันยายน 2559

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559)



สํานักงานเลขานุการกรม

มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของกรมและราชการอ่ืนท่ีมิไดแยกใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจหนาท่ี

ดังกลาวใหรวมถึง

(1) ปฏบิติังานสารบรรณของกรม

(2) ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม

(3) ประสานราชการกับหนวยงานของกรมในสวนภูมิภาคและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(4) ดําเนินการเก่ียวกับงานสื่อสาร การประชาสัมพันธ และเผยแพรกิจกรรม ความรูความกาวหนา และผลงานของกรม

(5) ดําเนินการเก่ียวกับงานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ รวมท้ังการบริหารจัดการงานดานสาธารณูปโภคของกรม

(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 133 ตอนท่ี 61 ก วันท่ี 22 กันยายน 2559

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559)



กองคุมครองแรงงาน

มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้

(1) พัฒนาระบบการคุมครองแรงงานและกําหนดแนวทาง มาตรการ และวิธีการปฏิบัติดานการคุมครองแรงงานในระบบ แรงงานทางทะเล 

รวมท้ังแรงงานหญิงและเด็กในระบบ

(2) ควบคุมดูแลนายจางและลูกจางใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(3) ควบคุมดูแลคนประจําเรือ เจาของเรือ และนายเรือใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยแรงงานทางทะเล และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(4) ศึกษาและวิเคราะหสภาพการจาง สภาพการทํางาน และพัฒนามาตรฐานแรงงานในสวนท่ีเก่ียวของ

(5) บริหารกองทุนสงเคราะหลูกจาง

(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 133 ตอนท่ี 61 ก วันท่ี 22 กันยายน 2559

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559)



กองคุมครองแรงงานนอกระบบ

มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้

(1) พัฒนาระบบการคุมครองแรงงานและกําหนดแนวทาง มาตรการ และวิธีปฏิบัติดานการคุมครองแรงงานนอกระบบ

(2) ควบคุมดูแลผูจางงานและผูรับงานไปทําท่ีบานใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบานและควบคุมดูแลแรงงาน

นอกระบบอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

(3) ศึกษาและวิเคราะหสภาพการจาง สภาพการทํางาน และพัฒนามาตรฐานแรงงานในสวนท่ีเก่ียวของ

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 133 ตอนท่ี 61 ก วันท่ี 22 กันยายน 2559

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559)



กองความปลอดภัยแรงงาน

มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้

(1) กําหนดและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานท้ังแรงงานในระบบและนอกระบบ 

รวมท้ังแรงงานทางทะเล

(2) ควบคุมดูแลนายจาง ลูกจาง และพนักงาน รวมท้ังบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(3) ควบคุมดูแลคนประจําเรือ เจาของเรือ และนายเรือใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยแรงงานทางทะเล และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต การขึ้นทะเบียน และกํากับดูแลมาตรฐานการใหบริการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

(5) พัฒนาระบบการคุมครองความปลอดภัยในการทํางาน มาตรการ และวิธีปฏิบัติดานการตรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน

(6) พัฒนาองคความรูและระบบสารสนเทศความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

(7) สรางเสริมและพัฒนาเครือขายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

(8) บริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

(9) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 133 ตอนท่ี 61 ก วันท่ี 22 กันยายน 2559

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559)



กองนิติการ

มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้

(1) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ งานนิติกรรมและสัญญา งานยึด อายัด

และขายทอดตลาดทรัพยสิน งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพงและอาญา ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี งานคดีปกครอง งานคดีแรงงาน และงานคดีอ่ืน

ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรม รวมท้ังการใหความชวยเหลือดานคดีแกลูกจางและผูรับงานไปทําท่ีาน 

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัย เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแกไขกฎหมายในความรับผิดชอบของกรม

(3) พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับการอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ

กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธกฎหมายวาดวยการคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน กฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน และกฎหมายวาดวยแรงงานทางทะเล

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 133 ตอนท่ี 61 ก วันท่ี 22 กันยายน 2559

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559)



กองนิติการ

มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้

(1) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ งานนิติกรรมและสัญญา งานยึด อายัด

และขายทอดตลาดทรัพยสิน งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพงและอาญา ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี งานคดีปกครอง งานคดีแรงงาน และงานคดีอ่ืน

ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรม รวมท้ังการใหความชวยเหลือดานคดีแกลูกจางและผูรับงานไปทําท่ีาน 

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัย เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแกไขกฎหมายในความรับผิดชอบของกรม

(3) พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับการอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ

กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธกฎหมายวาดวยการคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน กฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน และกฎหมายวาดวยแรงงานทางทะเล

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 133 ตอนท่ี 61 ก วันท่ี 22 กันยายน 2559

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559)



กองบริหารการคลัง

มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้

(1) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของกรม

(2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 133 ตอนท่ี 61 ก วันท่ี 22 กันยายน 2559

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559)



กองการเจาหนาท่ี

มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้

(1) จดัระบบงานและบรหิารงานบุคคลของกรม

(2) ดําเนินการเก่ียวกับการเสริมสรางวินัย คุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรของกรม

(3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 133 ตอนท่ี 61 ก วันท่ี 22 กันยายน 2559

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559)



กองสวัสดิการแรงงาน

มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้

(1) ศึกษา วิเคราะห และวิจัย เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน

(2) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการใหสถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการแรงงาน

(3) กําหนดและพัฒนามาตรฐานการจัดสวัสดิการ

(4) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายวาดวยแรงงานทางทะเลในสวนท่ีเก่ียวของกับสวัสดิการ

(5) บริหารกองทุนเพ่ือผูใชแรงงาน

(6) พัฒนารูปแบบตัวอยางการจัดสวัสดิการดูแลบุตรผูใชแรงงาน

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 133 ตอนท่ี 61 ก วันท่ี 22 กันยายน 2559

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559)



สํานกัพัฒนามาตรฐานแรงงาน

มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้

(1) พัฒนามาตรฐานแรงงานและบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ รวมท้ังจัดระบบรับรองมาตรฐานแรงงานและสงเสริม

สนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแขงขันทางการคา

(2) สงเสริมและพัฒนาความรูแกนายจางและลูกจางดานมาตรฐานแรงงาน คุมครองแรงงานแรงงานสัมพันธ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานรวมถึงสวัสดิการแรงงาน

(3) ดําเนินการและสนับสนุนงานดานตางประเทศของกรมเก่ียวกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศพิธีสารและขอตกลงระหวางประเทศท่ี

มีประเด็นแรงงาน ความรวมมือระหวางประเทศดานแรงงานการประชุม การเจรจาระหวางประเทศ และการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ

(4) จดัทําและประสานแผนการปฏบัิติงานของกรมใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงรวมท้ังการวิเคราะหสถิติขอมูลดานแรงงาน และ

งานหองสมุดของกรม

(5) บรหิารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของกรม ตลอดจนสนบัสนนุและใหคําปรกึษาแนะนาํแกหนวยงานในสังกัดกรม

(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 133 ตอนท่ี 61 ก วันท่ี 22 กันยายน 2559

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559)



สํานักแรงงานสัมพันธ

มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้

(1) สงเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธและแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ

(2) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธและกฎหมายวาดวยแรงงานทางทะเล

ในสวนท่ีเก่ียวของ เวนแตในสวนท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

(3) กําหนดแนวทาง มาตรการ และวิธีปฏิบัติดานแรงงานสัมพันธและแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 133 ตอนท่ี 61 ก วันท่ี 22 กันยายน 2559

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559)



สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1-5

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้

(1) ดําเนินการตามกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(2) ใหบริการงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรมในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ

(3) รายงานผลการปฏบิติังานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการตอกรม

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 133 ตอนท่ี 61 ก วันท่ี 22 กันยายน 2559

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559)



สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด

มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้

(1) ดําเนินการตามกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(2) ใหบริการงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด

(3) รายงานผลการปฏบิติังานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการตอกรมและกระทรวง

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 133 ตอนท่ี 61 ก วันท่ี 22 กันยายน 2559

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559)



กลุมตรวจสอบภายใน

• ตรวจสอบการปฏิบัติราชการเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินการ

บัญชี การบริหารอบการพัสดุ ทรัพยสิน ตลอดจนการบริหารงานดานอ่ืน ๆ ของทาง

ราชการใหเปนไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และ

นโยบาย

• ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะแกฝายบริหาร

• ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะวิธี หรือมาตรการในการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานของกรมบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค

• ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

• เสนอแนะใหคําปรึกษาแกอธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ

ภายในกรม

• ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม

• ประสาน และดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงาน

ภายในกรมและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

• ปฏิบัติงานงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

กลุมงานท่ีรายงานตรงตออธิบดี



การจัดโครงสรางการแบงงานภายใน กรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

กลุมงานปฏิบัติราชการประจําศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.)

กลุมงานท่ีรายงานตรงตออธิบดี

(๑) วิเคราะหและติดตามนโยบาย ระเบียบ และขอบังคับ ตลอดจนพันธกรณีระหวางประเทศ เสนอแนะแนวทางเสริมสรางความสัมพันธตามกรอบความรวมมือหรือความตกลงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยทางทะเล 

รวมท้ังเสนอแนะดานการปฏิบัติการกับ ศรชล. ศรชล.ภาค และ ศรชล.จังหวัด เพ่ือรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหมในบริบทท่ีสงผลกระทบตอความปลอดภัยทางทะเล

(๒) วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโนม ของสถานการณ รวมท้ังดําเนินการปองกัน ควบคุม ปราบปราม ระงับ ยับยัง้ จัดการ แกไข หรือบรรเทาปญหาหรือเหตุการณท่ีกระทบ

ตอความปลอดภัยทางทะเลและสภาพแวดลอมใหกลับสูภาวะปกติรวมกับผูแทนหนวยงานของรัฐและหนวยงานเอกชน รวมท้ังภาคประชาชนท่ีเกี่ยวของ

(๓) จดัทําแผนงาน โครงการ แผนปฏบัิติการรองรบันโยบาย และยทุธศาสตร รวมท้ัง ใหขอเสนอแนะในการจดัทําแผนงานโครงการตาง ๆ ท่ีเกีย่วของกบั ศรชล. วางแผนยทุธการและแผนปฏบัิติราชการของ ศรชล. รวมถึง

แผนเผชิญเหตุสถานการณวิกฤตตามภัยคุกคามรูปแบบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ ศรชล. รวมกับภาครัฐและองคกรตาง ๆ รวมท้ังกํากับดูแลใหการปฏิบัติเปนไปตามแผนท่ีกําหนด

(๔) ประสานงาน บูรณาการกบัภาครฐัและองคกรตาง ๆ ท่ีเกีย่วของ เพ่ือปองกนัและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน การใชแรงงานในงานประมงท่ีผิดกฎหมาย และการคุมครองแรงงานทางทะเล ตลอดจนสนับสนุน

การปฏบัิติของหนวยงานของรฐัท่ีเกีย่วของในการรกัษาผลประโยชนของชาติทางทะเลในภาวะปกติและในภาวะไมปกติตามแผนงานและแนวทางรองรบัการปฏิบัติงาน รวมถึงแผนเผชิญเหตุสถานการณวิกฤต

ตามภยัคุกคามดานแรงงานในงานประมงและแรงงานทางทะเล และท่ีเกีย่วของกบั ศรชล. รวมกบัภาครฐัและองคกรตาง ๆ พรอมท้ังสนับสนุน จดัหาเอกสาร หลักฐานของพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีเกีย่วของ ในดานแรงงาน

ในงานประมงและแรงงานทางทะเล กรณพีฤติกรรมน้ันอาจเขาขายเปนอาํนาจหนาท่ีของ ศรชล. มีบทบาทนํา (ดานการคามนุษยดานแรงงาน และการใชแรงงานในงานประมงท่ีผิดกฎหมาย)

(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโนมของสถานการณท่ีอาจกอใหเกดิภยัคุกคามตอผลประโยชนของชาติทางทะเล ดําเนินการปองกนั ปราบปราม ระงับยับยั้ง จัดการ แกไข หรือบรรเทาปญหาท่ีกระทบตอ

ผลประโยชนของชาติทางทะเล ในพ้ืนท่ีทาเทียบเรือ กิจการทาเรือ ท่ีจอดเรือ ท่ีรับสงสินคา ทารับสงคนโดยสารทาเทียบเรือประมง กิจการแพปลา และพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีอื่น ๆ และพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีตามท่ี ผอ.ศรชล. 

กําหนด

(๖) สนับสนุน ศรชล. ในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ ดําเนินการรวบรวม ประมวลองคความรู ใหคําปรึกษาแนะนําดานกฎหมายในการปฏิบัติการบังคับใชกฎหมายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ซ่ึงกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดรับมอบหมายใหเปนพนักงานเจาหนาท่ี รวมท้ังกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหวางประเทศท่ีเกีย่วของกับงานของ ศรชล. และมีหนาท่ีตรวจสอบติดตามการแกไขเพ่ิมเติม 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เผยแพรความรู ประสานความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และมีหนาท่ีวิเคราะห กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ วิธีการและผลการบังคับใชกฎหมาย รวมท้ัง

คําพิพากษาท่ีสําคัญ เพ่ือเสนอขอพิจารณาให ศรชล. เพ่ือพัฒนาการบังคับใชกฎหมายใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปล่ียนไป ตลอดจนเปนผูประสานงานและบูรณาการการปฏิบัติกับหนวยงานของรัฐใน ศรชล. 

และทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของเพ่ือรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ตลอดจนสนับสนุนภารกิจ ศรชล. และ ศรชล.ภาค ในการสืบสวน สอบสวนคดีอาญาท่ีอยูในอํานาจของ ศรชล. ตามท่ี ผอ.ศรชล. ส่ังการ

(๗) สนับสนุน ศรชล.ภาค และ ศรชล.จังหวัด หรือปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนงานอื่นท่ีเกี่ยวของในการควบคุมกํากับดูแล เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยทางทะเลอยางตอเน่ือง ตลอดจนสนับสนุน

การรกัษาผลประโยชนของชาติทางทะเลในระดับพ้ืนท่ีดานการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน การใชแรงงานในงานประมงท่ีผิดกฎหมาย และการคุมครองแรงงานทางทะเล

(๘) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย



• ผลิตสื่อ และขาว เพ่ือการประชาสัมพันธ

งานในอํานาจหนาท่ีของกรม

• เผยแพรประขาสัมพันธงานในอํานาจ

หนาท่ีของกรม

• ศึกษาวิเคราะห ขาวสารจากสื่อมวลชน

แขนงตางๆ ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

รวบรวมขอเท็จจริง เพ่ือการชี้แจงขาว 

และสรางภาพลักษณท่ีดีของกรม

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

• ประสานราชการ และสนบัสนนุการปฏบิติังาน

ของกรมท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค

• ชวยอํานวยการการปฏิบัติงานของผูบริหารกรม

• งานการประชมุผูบรหิารและประสานงานราชการ

• การประสานเรื่องการจัดทํางบประมาณของสวนภูมิภาค

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

งานบรหิารท่ัวไป

• งานสารบรรณของกรม

• งานธุรการ และการรับ-สง การเวียนหนังสือ

• การบรหิารงานบคุคลของหนวยงาน

• งานงบประมาณ และการเงิน

• งานรวบรวมขอมูลสถิติ และรายงาน

• งานบันทึกขอมูล และพิมพหนังสือ
• งานอาคารสถานท่ี
• งานยานพาหนะ
• การบริหารจัดการงานดานสาธารณูปโภคของกรม
• งานดูแลหองประชุมและครุภัณฑ หองประชุมกรม
• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

กลุมงานประชาสัมพันธ
กลุมงานชวยอํานวยการ

และประสานราชการ

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

สํานักงานเลขานุการกรม



กองคุมครองแรงงาน

กลุมงานยุทธศาสตร
การคุมครองแรงงาน

• ศึกษา วิเคราะห และพัฒนา
แนวทางในการคุมครองแรงงาน 
เพ่ือกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร 
แผนงาน 

• งบประมาณ และมาตรการ
• การคุมครองแรงงาน
• ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
• กาํหนดแผนงาน โครงการ 

งบประมาณ และจดัสรรกจิกรรม 
เปาหมายดานคุมครองแรงงานลงสู
หนวยปฏิบัติ

• พัฒนาระบบและทิศทางการ
คุมครองแรงงาน สนบัสนนุเทคนคิ
วิชาการดานคุมครองแรงงานใหแก
หนวยปฏิบัติ

• ดําเนินการเกีย่วกบังานวิชาการ
ขอมูล และติดตามประเมินผลดาน
คุมครองแรงงาน

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรบัมอบหมาย

กลุมงานปองกันและแกไข
ปญหาการคุมครองแรงงาน

• กําหนดและพัฒนามาตรการและมาตรฐาน  

การคุมครองแรงงานทั่วไป และแรงงาน

ประมงทะเล

• กําหนดมาตรการ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ

ในการปองกันและแกไขปญหาการใชแรงงาน

ทั่วไป และแรงงานประมงทะเลที่ไมเปนธรรม

รวมถึงปญหาการคามนุษยดานแรงงาน

• ใหคําปรึกษา ตอบขอหารือ สงเสริมและพัฒนา

องคความรูใหกับหนวยงานภาครัฐ นายจาง 

และลูกจางในภาคเอกชนเกี่ยวกับการคุมครอง

แรงงานทั่วไป และแรงงานประมงทะเล

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรบัมอบหมาย

กลุมงานแรงงานหญิง เด็ก และ
เครือขายการคุมครองแรงงาน

• กําหนดและพัฒนามาตรการและ  

มาตรฐานในการคุมครองแรงงานหญิง

และเด็ก 

• ประสานความรวมมือดานการคุมครอง  

แรงงานหญิงและเด็กกบัหนวยงาน

ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ

• สรางการมสีวนรวมเครอืขาย บรหิาร

เครอืขาย และประเมนิผลระบบ

เครอืขาย

การคุมครองแรงงาน

• พัฒนาและจัดการองคความรู การมี

สวนรวมดานการคุมครองแรงงาน

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรบัมอบหมาย

• กําหนดและพัฒนามาตรการและ  

มาตรฐานในการคุมครองแรงงาน  

ทางทะเล

• กําหนดมาตรฐานการทํางานของ

ลูกจางและคนประจําเรือ และการ

ออกใบรับรองดานแรงงานทาง

ทะเลแกเรอืขนสงทางทะเลให

เปนไปตาม  มาตรฐานสากล 

• วางมาตรการควบคม กํากับ ดูแล  

และบริหารจัดการในการออกใบ  

รับรองดานแรงงานทางทะเลให  

เปนไปตามมาตรฐานสากล 

• ใหคําปรึกษา ตอบขอหารือสงเสริม  

และพัฒนาองคความรูใหกับ 

หนวยงานภาครัฐ และบุคลากรที่

เกี่ยวของกับการคุมครองแรงงาน  

ทางทะเล

• กํากับ ดูแล และสนับสนุนใหหนวย

ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการคุมครอง

แรงงานทางทะเล   

• งานเลขานุการคณะกรรมการ  

แรงงานทางทะเล

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับ

มอบหมาย

กลุมงานกองทุน
สงเคราะหลูกจาง

กลุมงานคุมครองแรงงาน
ทางทะเลงานบริหารท่ัวไป

• พัฒนาระบบบรหิารงานกองทนุ

สงเคราะหลูกจาง

• งานการเงินและบัญชี กองทุน

สงเคราะหลูกจาง

• งานเลขานุการคณะกรรมการ  

กองทุนสงเคราะหลูกจาง

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรบั

มอบหมาย

• งานธรุการ งานสารบรรณ
• การรบั-สง การเวียนหนังสือ
• การจัดเก็บรวบรวม จัดพิมพ

เอกสาร บันทกึขอมลู 
การประสานกบัหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ

• งานการพัสดุ ครุภัณฑ   
และยานพาหนะ

• งานการเงิน งบประมาณ 
และการบริหารงานบุคคล 
ของหนวยงาน

• ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับ
มอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน



กองคุมครองแรงงานนอกระบบ

• เสนอแนะนโยบาย และยุทธศาสตรการคุมครอง  

แรงงานนอกระบบ

• ศึกษา วเิคราะห สภาพการจาง สภาพการทํางาน  

ของแรงงานนอกระบบ 

• กาํหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณ  และ

จัดสรรกิจกรรม เปาหมายดานการคุมครอง

แรงงานนอกระบบ

• สนับสนุนเทคนิควิชาการดานคุมครองแรงงานนอกระบบ

• ดําเนินการประสานเกีย่วกับงานวิชาการ ขอมูล

และติดตามประเมนิผลดานคุมครองแรงงานนอกระบบ

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

• กําหนดมาตรฐาน มาตรการ และพัฒนาดานการปองกัน
และแกไขปญหาการคุมครองแรงงานนอกระบบ

• กําหนดแนวทาง มาตรการ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ  
ดานการคุมครองแรงงานนอกระบบ 

• ใหคําปรึกษา ตอบขอหารือ สงเสริมและพัฒนา
องคความรูใหกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และแรงงานนอกระบบ

• กํากับ ดูแล และสนับสนุนหนวยปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการคุมครองแรงงานนอกระบบ

• ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการเกีย่วกบัการงาน
ที่รับไปทําที่บานจากหนวยงานที่เกีย่วของ

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

งานบริหารท่ัวไป
กลุมงานปองกันและแกไขปญหา
การคุมครองแรงงานนอกระบบ

กลุมงานยุทธศาสตร
การคุมครองแรงงานนอกระบบ

กลุมงานสงเสริมการคุมครอง
แรงงานนอกระบบ

• เสนอแนะนโยบายการคุมครองแรงงานนอกระบบ กําหนด  
มาตรการ และคุมครองสิทธิประโยชนของผูรับงานไปทําที่บาน

• งานเลขานุการคณะกรรมการคุมครองการรับงานไปทําที่บาน
• กําหนดและพัฒนามาตรการและมาตรฐานในการคุมครอง  

แรงงานนอกระบบ
• กําหนดคาตอบแทนในงานที่รับไปทําที่บาน
• สงเสริมผูจางงานและผูรับงานไปทําที่บานในการสรางแนวทาง  

ปฏิบัติที่ดีในการทํางาน
• ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานดานการคุมครอง  

แรงงานนอกระบบ
• สรางการมีสวนรวมเครือขาย บริหารเครือขาย และประเมินผล

ระบบเครือขายการคุมครองแรงงานนอกระบบ
• พัฒนาและจัดการองคความรูการมสีวนรวมดานการคุมครอง 

แรงงานนอกระบบ 
• กําหนดมาตรการ และแนวทางในการพัฒนาและการจัดการ  

ความรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพชวีติใหแกแรงงานนอกระบบ 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

• งานธุรการ งานสารบรรณ การรับ-สง 

การเวียนหนังสือ

• การจัดเก็บรวบรวม จัดพิมพเอกสาร 

บันทึกขอมูล การประสานกับ

หนวยงานที่เกีย่วของ

• งานการพัสดุ ครุภัณฑ และ

ยานพาหนะ

• งานการเงิน งบประมาณ และการ

บริหารงานบุคคลของหนวยงาน

• ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน



กองความปลอดภัยแรงงาน

• กําหนด และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดลอมในการทํางาน

• จัดทําคูมือและแนวปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

และกฎหมายทเีกี่ยวของ

• พิจารณาการอุทธรณคําส่ังพนักงานตรวจความปลอดภัย

• ชี้แจงใหคําปรึกษาแนะนํา ใหความเห็นตอบขอหารือ  

กฎหมาย และมาตรฐานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย   

และสภาพแวดลอมในการทํางาน

• ประสานงานความรวมมอืในการพัฒนามาตรฐานดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอม  ในการทํางาน

รวมกับหนวยงานภายนอก

• อํานวยการ  ประสานงานและติดตามผลการดําเนินการ

ตามมติคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ  

ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค

• สนับสนุนการปฏิบัติงานและการสอบสวนวเิคราะห  

อุบัติเหตุตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานเชงิเทคนิคเฉพาะดาน

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

• กําหนดยุทธศาสตรและแผนแมบทความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานแหงชาติ

• จัดทําแผนงาน  และงบประมาณ การพัฒนาระบบงาน

ประสานแผนงาน การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

• กําหนดกลยทุธดานการตรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอมในการทํางาน

• ดําเนินการเกี่ยวกับงานความรวมมือความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในประเทศ

และระหวางประเทศ

• ดําเนินงานเกี่ยวกับงานวชิาการดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

• วิเคราะหสถิติขอมูล และสถานการณความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของประเทศ

• ประสานการดําเนินงานศูนยความปลอดภัยในการทํางาน

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

• พัฒนาและการจัดการองคความรู 

ดานมาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

• อํานวยการและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางาน ทั้งในประเทศ และระหวางประเทศ

• ใหคําปรึกษาและพัฒนาองคความรูผูปฏิบัติงาน

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

• ดําเนินการเกี่ยวกับศูนยบริการขอมูล

และองคความรูดานมาตรฐานและกฎหมาย  

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางาน

• รณรงค สงเสริม และพัฒนาตนแบบ

ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดลอมในการทํางาน

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

งานบรหิารท่ัวไป
กลุมงานยุทธศาสตร  

ความปลอดภยัในการทํางาน
กลุมงานมาตรฐาน              

ความปลอดภยัในการทํางาน
กลุมงานพัฒนาองคความรูและ

สารสนเทศความปลอดภยัในการทํางาน

• งานธุรการ งานสารบรรณ 

การรับ-สง การเวียนหนงัสือ

• การจัดเก็บรวบรวม จัดพิมพ  

เอกสาร บันทึกขอมูล 

การประสาน กบัหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

• การบริหารจดัการดานระบบ 

สาธารณูปโภคของหนวยงาน

• งานการพัสดุ ครุภัณฑ อาคาร

สถานที่ และยานพาหนะ

• งานการเงิน งบประมาณ 

และการบริหารงานบคุคล

ของหนวยงาน

• ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน



กองความปลอดภัยแรงงาน

ศูนยความปลอดภัย
ในการทํางาน เขต 1-12

• พัฒนาระบบบริหารงานกองทุนความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน

• ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบญัชี 

กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน

• ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานกุาร 

คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

และคณะอนุกรรมการ

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน

• สรางระบบ รูปแบบ และฐานขอมูลเครือขาย  

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สภาพแวดลอมในการทํางาน

• สงเสริมกลไกการรวมตัว และการมีสวนรวม

ของเครือขายความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

• พัฒนาความเขมแขง็ และติดตามประเมินผล  

การดําเนินงานของเครือขายความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน   

• ประสานงานสวนราชการใหปฏิบติัตาม

มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

• งานประสานและติดตามสถานการณ 

ความไมปลอดภัยจากกการทํางาน

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานเครือขาย
ความปลอดภยัในการทํางาน

• กําหนดหลักเกณฑการขึน้ทะเบียนและ 
หลักเกณฑการควบคุมมาตรฐานบุคคล 
นิติบุคคลหรือหนวยงานใหบริการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน

• อนุญาตและกํากับดูแล บุคคล นิติบุคคลหรือ
หนวยงานใหบริการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

• กํากับดูแลดานมาตรฐานบุคลากร หนวยงาน  
และคณะบุคคลดานความปลอดภัย อาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอมในการทํางาน

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานทะเบียนความปลอดภัย 
ในการทํางาน

• ตรวจและกํากับดูแลความปลอดภัย

ในการทํางานเชงิเทคนิควิชาการ

• ดําเนินการเกี่ยวกับงานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน

• สอบสวน วเิคราะหอบุติัเหตุและโรค  

จากการทํางานเบื้องตน

• สนับสนุนการปฏิบัติงานและแกไขปญหา  

ความไมปลอดภัยในการทํางานเชิงเทคนิค  

และวิชาการ

• สนับสนุนองคความรู เทคนิค และขอมูล

เชิงวิชาการแกหนวยงานในพืน้ที่

• รวบรวมขอมูลพยานหลักฐานและประสาน  

การดําเนินคดีอาญา

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน



กองนิติการ

• ใหคําปรึกษา แนะนํา และตอบขอหารือ

ปญหาขอกฎหมาย  ที่อยูในความ

รับผิดชอบของกรม

• งานโทรศัพทสายดวน (Call Center)   

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

• วินิจฉัยและตีความปญหาขอกฎหมาย

• งานนิติกรรมและสัญญา

• ดําเนินการเกี่ยวกับงานวชิาการ

ดานกฎหมายและงานขอมูลขาวสาร

ของราชการกรม

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

• รางและกล่ันกรอง กฎ ระเบียบ  

แนวปฏิบัติ คําส่ัง เกี่ยวกับการ

ดําเนินคดีแรงงานทางแพง และ

คดีปกครอง

• การดําเนินคดีแรงงานทางแพง  

คดีปกครองการประสาน 

พนักงานอัยการวาตางหรือแก

ตางคดีกรณีอธิบดีกรม และ

เจาหนาที่ถกูฟองคดี ในการ

ปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่

ที่กฎหมายกําหนด

• ดําเนินคดีความรับผิดทาง

ละเมิดของเจาหนาที่

• วเิคราะหและประมวลผล 

สํานวนคดี และคําพิพากษา

ฎีกาเพื่อใหความเห็นในขอ

กฎหมาย รวมทั้งเสนอแนะ

เจาหนาที่เพือ่การดําเนนิคดี

และปฏิบัติงานกฎหมาย

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ

มอบหมาย

• พัฒนาและยกรางกฎหมาย 
กฎระเบียบ ใหเปนสากล 
และเปนธรรม

• ใหความเห็นเกี่ยวกบัการราง  
กฎหมาย และเผยแพรความรู  
ดานกฎหมายแรงงาน และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของแก
เจาหนาที่ นายจาง ลูกจาง 
และประชาชนทัว่ไป

• ศึกษาวิเคราะหและ
เปรียบเทียบ  กฎหมาย
แรงงานตางประเทศ  
อนุสัญญา ขอเสนอแนะ
ขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ กฎหมายระหวาง
ประเทศ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ  
มอบหมาย

• รางและกล่ันกรองกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ 

คําส่ัง แนวปฏิบัติการอุทธรณตามกฎหมาย

แรงงาน กฎหมายวิธปีฏบิัติราชการทางปกครอง 

และการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพยสิน

• พิจารณาอุทธรณ คําส่ัง คําวินิจฉัยตามกฎหมาย

แรงงาน และกฎหมายวธิปีฏิบติัราชการทาง

ปกครองที่เปนอํานาจหนาที่ของอธบิดี

• ใหคําปรึกษาแนะนํา และตอบขอหารือ

เจาหนาที่  เกี่ยวกับการอุทธรณคําส่ัง การยึด 

อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน และ

ดําเนินการยื่นคําขอเฉล่ียทรัพย ขอรับชําระหนี้

ในคดีลมละลาย และในการฟนฟูกิจการ

• ดําเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครอง 

ตามกฎหมายวธิปีฏิบติัราชการทางปกครอง

• สนับสนุนการปฏิบัติงานยึด อายัด และขาย

ทอดตลาดทรัพยสิน รวมกับหนวยงานปฏบิัติ  

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

งานบรหิารท่ัวไป กลุมงานพัฒนากฎหมาย

• รางและกล่ันกรองกฎ ระเบียบ 

แนวปฏิบัติ คําส่ังเกี่ยวกับการ

ดําเนินคดีอาญา

• ดําเนินคดีอาญากฎหมายทีอ่ยู

ในความรับผิดชอบของกรม

• ดําเนินการงานคดีอาญาที่อธบิดีกรม  

และเจาหนาทีถู่กฟองคดี เนื่องจาก

การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่

• กําหนดแนวทาง และสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานคดีอาญา

• วิเคราะหและประมวลผล สํานวน

คดี  และคําพพิากษาฎกีาเพือ่ให

ความเห็น  ในขอกฎหมาย รวมทั้ง

เสนอแนะ  เจาหนาที่เพื่อการ

ดําเนินคดี

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

กลุมงานอุทธรณและยึด อายัด 
ขายทอดตลาดทรัพยสิน

กลุมงานท่ีปรึกษากฎหมาย  
นิติกรรม และสัญญา กลุมงานคดีแพง กลุมงานดีอาญา

• งานธรุการ งานสาร

บรรณ การรับ-สง การ

เวียนหนังสือ

• การจัดเก็บรวบรวม 

จัดพิมพ เอกสาร บันทึก

ขอมูล การประสานกับ

หนวยงานที่เกีย่วของ

• งานการพัสดุ ครุภัณฑ 

และยานพาหนะ

• งานการเงิน งบประมาณ  

และการบริหารงาน

บุคคล ของหนวยงาน

• ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับ  

มอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน



กองบริหารการคลัง

• วิเคราะหและจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจาํป

• การบริหารงบประมาณรายจาย  
ประจาํป และงบประมาณ เบกิจาย
แทนกัน

• จัดทําและปรับปรุงแผนการใช
จายเงินงบประมาณประจาํป

• ใหคําปรึกษา แนะนําดานกฎระเบยีบ
เกีย่วกบัการงบประมาณ   

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

งานบรหิารท่ัวไป

• งานธรุการ งานสารบรรณ    
การรับ-สง การเวียนหนงัสือ

• การจัดเก็บรวบรวม จัดพิมพ  
เอกสาร บันทึกขอมูล 
การประสาน กบัหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

• งานการพัสดุ ครุภัณฑ และ
ยานพาหนะ

• งานการเงิน งบประมาณ และ
การบริหารงานบคุคลของ
หนวยงาน

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ  
มอบหมาย

กลุมงานงบประมาณ

• จัดทํา และกํากับ ดูแลระบบบัญชีตาม  
ระเบียบ หลักเกณฑ และนโยบายบัญชี  
สําหรับหนวยงานภาครัฐตามระบบบญัชี  
เกณฑคงคาง

• ตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบสําคัญ
การเบิก  จายเงิน ประกอบการบันทึกบัญชี

• รวบรวมขอมูลทางการเงิน และบัญชี 
วิเคราะหงบฐานะการเงิน จัดทํารายงาน  
ฐานะการเงิน และจัดทําเอกสารงบเดือน

• รายงานผลการดําเนินงานของงบการเงิน
แตละประเภท และภาพรวมของกรม

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานบัญชี

• การรับ-จายเงิน การเก็บรักษา การนําสงเงิน
• ดําเนินการเบิกจายเงินในระบบ GFMIS
• การตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร/  

หลักฐาน/ใบสําคัญ ประกอบการเบิกจาย
• การขอกนั ขยายระยะเวลาเกีย่วกบัการเบกิ  

เงินเหล่ือมปงบประมาณ
• งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน    

เงินบําเหน็จบํานาญ เงินสวัสดิการและเงิน   
เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จาย

• ใหคําปรึกษา แนะนําดานกฎ ระเบียบ
เกี่ยวกับการเงิน

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานการเงิน

• พฒันาระบบคุณภาพการจดัการของหนวยงาน 
• งานวิชาการและแผนดานการเงินของกรม
• พัฒนาองคความรูบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ดานการเงินการคลังและพัสดุ
• ศึกษาระเบยีบ หลักเกณฑดานการเงิน การคลัง  

และการพัสดุ และปรับปรุงแนวทางการ
ปฏิบัติงานของกรมใหเปนไปในทศิทางเดียวกัน

• กํากับ ควบคุมสิทธิการใชงานในระบบ GFMIS
• ใหคําปรึกษา แนะนําดานกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับ  

การบริหารคลัง
• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานพัฒนาระบบงานคลัง

• การจัดซ้ือ จัดจางและบริหารสัญญาใหถูกตองตามระเบยีบพสัดุและกฎหมายที่เกีย่วของ
• ควบคุมและดําเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามระเบียบและวธิกีารในระบบ GFMIS
• ดําเนินการตามกระบวนงานจัดซ้ือจัดจางในระบบ e-GP
• ควบคุม และตรวจสอบทรัพยสินตามระเบียบพัสดุ
• ใหคําปรึกษา แนะนําดานกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการพัสดุ
• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานพัสดุ

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน



กองการเจาหนาท่ี

• ดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการ
ในการสรรหา การบรรจุแตงตั้ง
การเปลี่ยนสายงาน การโอน  
การยายขาราชการ ลูกจางประจํา 
และพนักงานราชการ

• ดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการ  
คัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ  
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ

• ดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการ  
คัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ  
การสืบทอดตําแหนงของขาราชการ

• การปรับวุฒิอัตราเงินเดือน คาจาง 
และคาตอบแทน

• การจัดทําบัญชีถือจายอัตราเงินเดือน 
คาจาง และคาตอบแทน

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

• ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการ เลื่อนข้ันคาจาง ลูกจางประจํา 
และเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ

• ดําเนินการเก่ียวกับสิทธิประโยชนและ  
คาตอบแทนตาง ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน

• ศึกษาวิเคราะห เพ่ือเสนอแนะการกําหนด  
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริม
การจัดสวัสดิการตาง ๆ และกิจกรรม 
เสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ

• ดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการในการขอ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

• ดําเนินการเก่ียวกับวันลาตาง ๆ 
• ดําเนินการเก่ียวกับการจดัวางระบบ 

การควบคุมภายในของสวนราชการ
• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

กลุมงานสวัสดิการ
และบําเหน็จความชอบ

• กําหนดและการจัดทําแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

• ศึกษา วิเคราะหระบบงาน และอัตรากําลัง 
เพ่ือวางแผนอัตรากําลัง และประเมินผลการ
ใชกําลังคน

• ดําเนินการพัฒนาระบบงาน การแบงหนวยงาน
ภายใน และอัตรากําลัง
ใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน

• จัดทําและปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงาน
และกําหนดมาตรฐานความรู ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตาํแหนง

• ปรับปรุงการกําหนดตําแหนง และประเมิน
คุณภาพของตําแหนง

• ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ

• ดําเนินการเก่ียวกับการคดัเลือก และประเมินผล
งานของ ผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับเงินเพ่ิม 
สําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร 
(พ.ต.ก.)

• ตัด โอน ยุบเลิกตําแหนง และเปลี่ยนช่ือตําแหนง
• จัดทําขอมูลดานอัตรากําลัง
• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

งานบรหิารท่ัวไป
กลุมงานพัฒนาระบบงาน

และอัตรากําลัง
กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

• งานธุรการ งานสารบรรณ 
การรับ-สง การเวียนหนังสือ

• การจัดเก็บรวบรวม จัดพิมพ  
เอกสาร บันทึกขอมูล 
การประสานกับหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

• งานการพัสดุ ครุภัณฑ และ
ยานพาหนะ

• งานการเงิน งบประมาณ  
และการบริหารงานบุคคล
ของหนวยงาน

• ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับ
มอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน



กองการเจาหนาท่ี

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

• ดําเนินการเก่ียวกับดานวินัยของขาราชการ 
ลูกจาง และพนักงานราชการ

• ดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกข 
การอุทธรณตามพระราชบัญญตัิระเบียบ
ขาราชการพลเรือน

• เสริมสรางวินัย คุณธรรม จรยิธรรม
บุคลากรของกรม

• ดําเนินการเก่ียวกับทะเบียนประวัติ  ก.พ. 7  
ขอมูลระบบ สารสนเทศ DPIS 
ของขาราชการ และระบบฐานขอมลู
บุคลากรภาครัฐ ระบบฐานขอมูลผูรบั
บําเหน็จบํานาญ ของขาราชการ 
และลูกจางประจํา

• ดําเนินการเก่ียวกับสิทธิตาง ๆ 
ของบุคลากรท่ีเก่ียวของ

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• กําหนดและจัดทําแผนยทุธศาสตรการ
พัฒนาบุคลากรภาครฐั

• ศึกษา วิเคราะห ประเมินความตองการ
และจัดทํามาตรฐานการฝกอบรม

• ดําเนินการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากรภาครฐั 
พัฒนาและจัดทําหลักสูตร วิธีการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

• ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการ  ความรู 
(Knowledge Management)

• จัดทําขอมูลการพัฒนาบุคลากร
• ดําเนินการเก่ียวกับการลา ศึกษา/

ฝกอบรม/ขอรับทุน ทุนรัฐบาลท้ังใน
ประเทศ และตางประเทศ

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

กลุมงานวินัยและทะเบียนประวัติ

• พัฒนาระบบ เครื่องมือและกลไกท่ีจะสนับสนุนการสงเสริมจรยิธรรมในสวนราชการ 
• สงเสริม สนับสนุน ใหความรู ฝกอบรม และพัฒนาขาราชการในสวนราชการใหมีความรู 

ความเขาใจ และมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
• ใหคําปรึกษาแนะนํา เสนอแนะนโยบายและมาตรการดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

และการยกระดบัธรรมาภิบาล การปองกันและปราบปรามการทุจรติของสวนราชการ รวมถึง
แนวทางการนําพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใชในกระบวนการบริหารงานบุคคลของสวนราชการ 

• วิเคราะหขอมูลดานจริยธรรมเพ่ือจดัการความเสี่ยงในเรื่องจริยธรรม การทุจริตและประพฤติมชิอบ 
• จัดทําขอกําหนดจริยธรรม หรือพฤติกรรมท่ีควรกระทําและไมควรกระทําของขาราชการ

ในสวนราชการท่ีสอดคลองกับบทบาทภารกิจของสวนราชการ เพ่ือนําไปใชในกระบวนการ
บริหารงานบุคคล

• ดําเนินการตามมาตรการหรือแผนปฏิบัติการสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และตอตานการทุจรติ 
เชน การพัฒนาองคกรคุณธรรม การสงเสริมจริยธรรมและการเสรมิสรางวินัย การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครฐั

• รณรงค สงเสริม ประชาสัมพันธ ตลอดจนสรางเครือขายและประสานความรวมมือระหวาง
สวนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน 

• รับและดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนกรณีมีการฝาฝนจริยธรรม การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ี และกําหนดกลไกในการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงาน 

• ตดิตาม ประเมนิผล และจัดทํารายงานการปฏบัิตติามประมวลจรยิธรรมขาราชการพลเรอืน 
และขอกําหนดจริยธรรมเสนอตอ ก.พ. 

• เปนฝายเลขานุการคณะกรรมการจรยิธรรม และคณะกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
• ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี ก.พ. หรือ ก.ม.จ. มอบหมาย
• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

กลุมงานจริยธรรม



กองสวัสดิการแรงงาน

• ศึกษา สถานการณปญหาและความตองการ

ดานสวัสดิการแรงงานของผูใชแรงงาน

• สงเสริม สนับสนุน การจัดสวัสดิการแรงงาน  

นอกเหนือกฎหมาย  และการจัดสวัสดิการ 

เพื่อรองรับสถานการณ และนโยบายสําคัญ

• พัฒนาเครือขายเพื่อความรวมมือดานสวัสดิการ

แรงงาน  

• ดําเนินการสงเสริมสวัสดิการตามแผนบูรณาการ

ที่เกี่ยวของ  

• พัฒนารูปแบบตัวอยางการจัดสวัสดิการ 

ดูแลบุตรผูใชแรงงาน

• ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

• ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานกุาร

ของคณะกรรมการสวสัดิการแรงงาน

• กาํกบั ดูแลการจดัสวสัดิการแรงงาน

ใหเปนไปตามกฎหมาย

• ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือเกี่ยวกับ

ขอกฎหมายวาดวยการจัดสวัสดิการแรงงาน

• รับคํารองลูกจาง และรวบรวมขอเท็จจริง 

พยานหลักฐาน กรณีนายจางยายสถาน

ประกอบกจิการ 

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

งานบรหิารท่ัวไป
กลุมงานยุทธศาสตร
สวัสดิการแรงงาน

• ศึกษา วิเคราะห วิจัย  เพื่อกําหนด  

ยุทธศาสตรดานสวัสดิการแรงงาน   

และพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการ  

แรงงาน

• พัฒนาระบบทิศทาง และแนวปฏิบัติ  

ดานการสงเสริมสวัสดิการแรงงาน

• วิเคราะหนโยบาย แผนงาน โครงการ  

และงบประมาณดานสวัสดิการ

แรงงาน การจัดสรรกิจกรรม 

เปาหมาย

• พฒันาระบบคุณภาพการจดัการของ

หนวยงาน

• ติดตามประเมินผล และรายงานผล

การบริหารงานดานสวสัดิการ

แรงงาน

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานสงเสริม
สวัสดิการแรงงาน

กลุมงานคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงาน

กลุมงานกองทุน
เพ่ือผูใชแรงงาน

• พัฒนาระบบบริหารงานกองทุน 

เพื่อผูใชแรงงาน

• งานการเงินและบัญชีกองทนุ 

เพื่อผูใชแรงงาน

• งานเลขานุการคณะกรรมการกองทุน

เพื่อผูใชแรงงาน และคณะอนุกรรมการ

ที่เกี่ยวของ

• บริหารการใหบริการกองทุน 

เพื่อผูใชแรงงาน

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

• งานธุรการ งานสารบรรณ 

การรับ-สง การเวียนหนงัสือ

• การจัดเก็บรวบรวม จัดพิมพ  

เอกสาร บันทึกขอมูล 

การประสานกบัหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

• งานการพัสดุ ครุภัณฑ และ

ยานพาหนะ

• งานการเงิน งบประมาณ และ

การบริหารงานบคุคล 

ของหนวยงาน

• ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับ  

มอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน



สํานกัพัฒนามาตรฐานแรงงาน

• ศึกษา วิเคราะห วิจัย 
เพ่ือกําหนดและพัฒนา 
มาตรฐานความรับผิดชอบ
ทางสังคมดานแรงงาน

• สงเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนาองคกรธุรกิจ 
เพ่ือเขาสูระบบ มาตรฐาน
แรงงานไทย   

• เสริมสรางและพัฒนา
เครอืขายมาตรฐาน  
แรงงานไทย

• สรรหา จัดทําทะเบียน 
และกํากับ ดูแลที่ปรึกษา
พัฒนามาตรฐานแรงงาน
ไทย

• พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ดานมาตรฐานความ
รับผิดชอบทางสังคม
ดานแรงงาน

• สนับสนุนการปฏิบัติงาน  
ดานมาตรฐานความ
รับผิดชอบทางสังคมดาน
แรงงานแกหนวยปฏิบัติ

• ดําเนินการเกีย่วกบังาน
เลขานุการคณะกรรมการ 
บริหารมาตรฐานแรงงาน

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรบั
มอบหมาย

กลุมงานพัฒนาระบบ
มาตรฐานแรงงาน

กลุมงานรับรอง
มาตรฐานแรงงานงานบริหารท่ัวไป

กลุมงานพัฒนา
ทรัพยากรแรงงาน

กลุมงานนโยบาย
และแผนงาน

• ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูล  
เกี่ยวกับมาตรฐาน ขอตกลง  
กฎหมาย และกรอบความรวมมอื  
ระหวางประเทศดานแรงงาน  

• ดําเนินงานดานการประชมุ  
ระหวางประเทศดานแรงงาน

• ดําเนินงานดานพิธกีารรบัรอง
ชาวตางประเทศ

• ศึกษา วเิคราะห เผยแพรเอกสาร  
ขอมูลดานมาตรฐานระหวาง
ประเทศ และองคความรูที่
เกี่ยวของแกนายจาง ลูกจาง 
ขาราชการ  และประชาชนทั่วไป

• ติดตาม เรงรัด การดําเนินงาน  
ตามพันธกรณีระหวางประเทศ  
ดานแรงงาน

• ใหบรกิาร และใหการสนบัสนนุ  
ขาราชการในการเดนิทางไป
ราชการตางประเทศ  

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรบั  
มอบหมาย

กลุมงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

• จัดทํา และวิเคราะหแผนงาน 
โครงการ ประสานแผนการ 
ปฏิบัติงานของกรมใหสอดคลอง
กบันโยบายและแผนแมบทของ
กระทรวง 
และจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําปของกรม รวมทั้ง
เรงรัด ติดตามรายงาน และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานและโครงการ

• ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานแรงงาน
และดําเนินการเกีย่วกบังาน
วิชาการของกรม

• รวบรวม วเิคราะห และใหบรกิาร
ขอมลู สถติิ และใหความรวมมอื  
ทางวิชาการกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ

• ใหบริการงานหองสมุดกรม และ
บริหารงานศูนยบริการขอมูล  
ขาวสารกรม ตามพระราชบัญญัติ  
ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรบั
มอบหมาย

กลุมงานมาตรฐาน
แรงงานระหวางประเทศ

• ศึกษา วิเคราะห พัฒนาระบบ  
สารสนเทศและการส่ือสารของ
กรม

• ใหคําปรึกษาแนะนํา และใหบริการ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และการบริหารขอมลู 
แกไขปญหาการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรและการใชโปรแกรม
ตาง ๆ ตลอดจนสนับสนุน  
ประสานงาน เผยแพรความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร
แกบุคลากรกรม

• ดําเนนิการเกีย่วกบัการวางระบบ  
หรอื พัฒนาระบบขอมลูการ
ประมวลผลขอมูลสารสนเทศ
ระบบงานคอมพิวเตอร

• กําหนดแผนงานดานเทคโนโลยี  
สารสนเทศใหสอดคลองกับ  
ยุทธศาสตรและทิศทางของกรม  
และแผนแมบทดานเทคโนโลยี  
สารสนเทศของประเทศ

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรบั
มอบหมาย

• งานธุรการ งานสาร
บรรณ การรบั-สง 
การเวียนหนังสือ

• การจัดเก็บรวบรวม 
จัดพิมพเอกสาร บันทึก
ขอมูล การประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

• งานการพัสดุ ครุภัณฑ  
และยานพาหนะ

• งานการเงิน 
งบประมาณ และการ
บรหิารงานบุคคลของ
หนวยงาน

• ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับ 
มอบหมาย

• ศึกษา วิเคราะห จัดทํา 
และพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ 
วิธีการพัฒนาทรพัยากรแรงงาน

• จัดทําและเผยแพรคูมือ/ส่ือ 
เพ่ือการเรยีนรู และวสัดุ
ประชาสัมพันธเพ่ือใชในการ
พัฒนาทรัพยากรแรงงาน

• ฝกอบรม สัมมนา ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และจัดการศึกษา        
ดูงานแกบุคลากรภาคเอกชน 
และเครือขายแรงงาน รวมทั้ง
ติดตามประเมนิผล และจัดทํา
รายงาน

• สงเสรมิ สนบัสนนุและรวมมอืกบั
สถาบันการศึกษา หนวยงาน 
ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา  
ทรัพยากรแรงงาน

• จัดทําระบบฐานขอมลูการพัฒนา   
ทรพัยากรแรงงานและเครอืขาย

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรบั
มอบหมาย 

• พัฒนาและบริหารจัดการ  
ระบบการรบัรองมาตรฐาน  
แรงงานไทย และระบบการ
ประกาศแสดงตนเองตาม
หลักเกณฑสากล

• กําหนดแพัฒนาหลักเกณฑ
วิธีการตรวจประเมิน รวมทั้ง
ตรวจประเมนิรบัรอง
มาตรฐานแรงงานไทย

• ขึ้นทะเบียน และกํากับดูแล  
หนวยตรวจประเมนิรบัรอง  
มาตรฐานแรงงานไทย

• พัฒนาบุคลากรดานการตรวจ  
ประเมนิรบัรองภาครฐัและ  
ภาคเอกชน

• สงเสรมิการรบัรองมาตรฐาน   
แรงงานไทยและการประกาศ   
แสดงตนเอง

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรบั  
มอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน



สํานักแรงงานสัมพันธ

• ดําเนินการและสงเสริมครือ
ขายใหเกิดความรวมมอืดาน
แรงงาน สัมพันธระหวาง
ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 
ประชาชน และองคกรพัฒนา
เอกชน

• สงเสริม พัฒนาภาคเอกชน
และรัฐวิสาหกิจใหมีองค
ความรูดานแรงงานสัมพันธ

• กําหนดแนวทางและ
ดําเนินการ สงเสริมระบบ
แรงงานสัมพันธ โดยยึดหลัก
สุจริตใจ

• ดําเนินการเกี่ยวกับศูนย
พัฒนา และสงเสริมแรงงาน
สัมพันธ

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ  
มอบหมาย

• ศึกษา วิเคราะหขอพิพาท  
แรงงานและขอขดัแยง
เพื่อกําหนดมาตรการปองกัน 
และแกไขปญหาดานแรงงาน
สัมพันธ

• ดําเนินการและสนับสนุนหนวย
ปฏิบัติในการแกไขปญหา
ขอพพิาทแรงงานขอขดัแยง

• ดําเนินการเกี่ยวกับการชี้ขาด
ขอพพิาทแรงงาน

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย

• กําหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร  แผนงาน 
งบประมาณระจาํป และ
มาตรการดานแรงงาน  
สัมพันธ

• พัฒนาระบบแรงงาน
สัมพันธ

• กาํหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานแกหนวยปฏบิัติ

• ศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อ  
การกาํหนดนโยบาย 
มาตรการ แนวทาง 
และการเฝาระวงั
ดานแรงงานสัมพันธ

• ดําเนินการ และประสาน  
เกี่ยวกับงานวิชาการและ  
แผนงานของสํานัก

• ดําเนินงานศูนยแรงงาน
สัมพันธ

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ   
มอบหมาย

• รับคํารองเกี่ยวกับการกระทาํ
อันไมเปนธรรม และขอพิพาท  
แรงงาน

• สอบขอเท็จจริงเบื้องตน  
เกี่ยวกับคํารอง และขอพิพาท  
แรงงาน

• ดําเนินการเกี่ยวกับงาน  
เลขานุการคณะกรรมการ  
แรงงานสัมพันธ

• ศึกษา วเิคราะหคําพพิากษา/  
คําวินิจฉัย และคําส่ัง  
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ  
มอบหมาย

งานบริหารท่ัวไป

• ดําเนินการ กาํกบั ดูแล และ  

ควบคุมการจดทะเบียนองคการ  

นายจาง องคการลูกจาง ทั้ง

ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 

และที่ปรึกษาดานแรงงาน

สัมพันธ

• จัดการเลือกต้ังผูแทนองคการ  

นายจาง ผูแทนองคการลูกจาง

ในคณะกรรมการไตรภาคี 

และผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงาน

• วินิจฉัยขอขัดแยงเกีย่วกบัการ

บริหารองคการแรงงาน 

ทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ

• สังเกตการณ ติดตาม 

ความเคล่ือนไหว เฝาระวัง 

ประเมินสถานการณดานแรงงาน

สัมพันธ

• เสริมสรางความเขมแข็งองคการ  

นายจาง องคการลูกจาง 

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ  

มอบหมาย

กลุมงานยุทธศาสตร

แรงงานสัมพันธ

กลุมงานสงเสริม

แรงงานสัมพันธ

กลุมงาน

ทะเบียนกลาง
กลุมงานประนอมขอพิพาท

แรงงานและขอขัดแยง

กลุมงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ

กลุมงานคณะกรรมการ

แรงงานสัมพันธ

• ศึกษา วเิคราะหสภาพการ
จางของรัฐวิสาหกิจ

• กําหนดมาตรฐานขั้นตํ่า 
และขอบเขตเกี่ยวกับการเงิน

• พิจารณาคํารองขอพิพาท  
แรงงานที่ตกลงกันไมได 
การกระทําอันไมเปนธรรม 
และพจิารณาขอเสนอของ 
รัฐวิสาหกิจที่ขอปรับปรุง  
สภาพการจางที่เกีย่วกับ 
การเงิน 

• ดําเนินการเกี่ยวกับงาน  
เลขานุการคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ  
มอบหมาย

• งานธรุการ งานสารบรรณ    
การรับ-สง การเวยีน
หนังสือ

• การจัดเก็บรวบรวม 
จัดพิมพเอกสาร บันทึก
ขอมูล การประสานกับ
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

• งานการพัสดุ ครุภัณฑ และ
ยานพาหนะ

• งานการเงิน งบประมาณ 
และการบริหารงานบคุคล
ของหนวยงาน

• ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับ
มอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน



สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1-5

• กํากับดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายแรงงาน
• สงเสริมสวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการทํางาน แรงงานสัมพันธ 

และมาตรฐานความรบัผิดชอบทางสังคมดานแรงงาน
• สงเสริมและพัฒนาเครือขายในการทํางาน
• รับและวินิจฉัยคํารอง
• รับคําขอและติดตามหน้ีกองทุนสงเคราะหลูกจาง
• เฝาระวัง ติดตามความเคลื่อนไหวเพ่ือประเมินสถานการณความเคลื่อนไหว

ดานแรงงาน
• ดําเนินการแกไขขอขัดแยงดานแรงงาน
• ประชุม ช้ีแจง อบรม สัมมนานายจาง  ลูกจาง แรงงานนอกระบบ 

และประชาชนท่ัวไป
• ฟองคดีและแกตางคดีใหลูกจางในงานคดีแพง
• ดําเนินคดีตามกฎหมายในความรบัผิดชอบ
• ตรวจสอบทรัพยสิน ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน
• ใหคําปรึกษา แนะนํา ช้ีแจงขอกฎหมาย และวิธีการปฏิบัติในการบังคับใช

กฎหมาย การอุทธรณ การสอบขอเท็จจริง และการออกคําสั่ง 
• ประสานงานดานกฎหมายกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

งานบรหิารท่ัวไป กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  1 กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  2

• งานธุรการ งานสารบรรณ 
การรับ-สง การเวียนหนังสือ

• การจัดเก็บรวบรวม จัดพิมพ  
เอกสาร บันทึกขอมูล 
การประสานกับหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

• งานการพัสดุ ครุภัณฑ อาคาร
สถานท่ี และยานพาหนะ

• งานการเงิน งบประมาณ และการ
บริหารงานบุคคลของหนวยงาน

• ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย

• กํากับดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายแรงงาน
• สงเสริมสวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการทํางาน แรงงานสัมพันธ  

และมาตรฐานความรบัผิดชอบทางสังคมดานแรงงาน
• สงเสริมและพัฒนาเครือขายในการทํางาน
• รับและวินิจฉัยคํารอง
• รับคําขอและติดตามหน้ีกองทุนสงเคราะหลูกจาง
• เฝาระวัง ติดตามความเคลื่อนไหวเพ่ือประเมินสถานการณความ

เคลื่อนไหว  ดานแรงงาน
• ดําเนินการแกไขขอขัดแยงดานแรงงาน
• ประชุม ช้ีแจง อบรม สัมมนานายจาง  ลูกจาง แรงงานนอกระบบ และ

ประชาชนท่ัวไป
• ฟองคดีและแกตางคดีใหลูกจางในงานคดีแพง
• ดําเนินคดีตามกฎหมายในความรบัผิดชอบ
• ตรวจสอบทรัพยสิน ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน
• ใหคําปรึกษา แนะนํา ช้ีแจงขอกฎหมาย และวิธีการปฏิบัติในการบังคับใช

กฎหมาย การอุทธรณ การสอบขอเท็จจริง และการออกคําสั่ง 
• ประสานงานดานกฎหมายกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน



สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด

• กํากับดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายแรงงาน
• สงเสริมสวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการทํางาน แรงงานสัมพันธ

และมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมดานแรงงาน

• สงเสริมและพัฒนาเครือขายในการทํางาน

• รับและวินิจฉัยคํารอง

• รับคําขอ พิจารณาจายเงินสงเคราะห และติดตามหน้ีกองทุนสงเคราะหลูกจาง 

• เฝาระวัง ติดตามความเคล่ือนไหวเพ่ือประเมินสถานการณความเคล่ือนไหวดานแรงงาน

• ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนองคการนายจาง ลูกจาง และขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง

• ดําเนินการแกไขขอขดัแยง ไกลเกล่ียและระงบัขอพิพาทแรงงาน

• ประชุม ชี้แจง อบรม สัมมนานายจาง ลูกจาง แรงงานนอกระบบ และประชาชนท่ัวไป

• ฟองคดีและแกตางคดีใหลูกจางในงานคดีแพง

• ดําเนินคดีตามกฎหมายในความรับผิดชอบ

• ตรวจสอบทรัพยสิน ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน

• ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงขอกฎหมาย และวิธีการปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมาย

การอทุธรณ การสอบขอเท็จจรงิ และการออกคําส่ัง 

• ประสานงานดานกฎหมายกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

• ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย

• งานธุรการ งานสารบรรณ การรบั-สง การเวียนหนังสือ
• การจัดเก็บรวบรวม จัดพิมพเอกสาร  บันทึกขอมูล 

การประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

• งานการพัสดุ ครุภัณฑ  อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ

• งานการเงนิ การบัญชี งบประมาณ  และการบรหิารงาน

บุคคล ของหนวยงาน

• ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย

หมายเหตุ : มี 62 จงัหวัด นอกเหนือจาก 14 จงัหวัดไดแก ขอนแกน ฉะเชิงเทรา เชียงใหม นนทบุร ีสระบุร ีนครปฐม ระยอง นครราชสีมา พระนครศรอียธุยา สมุทรสาคร ชลบุร ีสงขลา ปทุมธานี สมุทร

งานบรหิารท่ัวไป กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน



สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด

• งานธุรการ งานสารบรรณ 
การรบั-สง การเวียนหนังสือ

• การจัดเก็บรวบรวม จัดพิมพเอกสาร 
บันทึกขอมูล การประสาน
กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

• งานการพัสดุ ครุภัณฑ 
อาคารสถานท่ี และยานพาหนะ

• งานการเงนิ การบัญชี งบประมาณ 
และการบริหารงานบุคคล
ของหนวยงาน

• ปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีไดรับมอบหมาย

หมายเหตุ : มีจํานวน 14 จงัหวัด ไดแกขอนแกน ฉะเชิงเทรา เชียงใหม นนทบุร ีสระบุร ีนครปฐม ระยอง นครราชสีมา พระนครศรอียธุยา สมุทรสาคร ชลบุร ีสงขลา 

ปทุมธานี สมุทรปราการ

• กํากับดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายแรงงาน
• สงเสริมสวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการทํางาน แรงงานสัมพันธ
และมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมดานแรงงาน

• สงเสริมและพัฒนาเครือขายในการทํางาน
• รับและวินิจฉัยคํารอง
• รับคําขอ พิจารณาจายเงินสงเคราะห และติดตามหน้ีกองทุนสงเคราะหลูกจาง 
• เฝาระวัง ติดตามความเคล่ือนไหวเพ่ือประเมินสถานการณความเคล่ือนไหว
ดานแรงงาน

• ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนองคการนายจาง ลูกจาง และขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง

• ดําเนินการแกไขขอขดัแยง ไกลเกล่ียและระงบัขอพิพาทแรงงาน
• ประชุม ช้ีแจง อบรม สัมมนานายจาง ลูกจาง แรงงานนอกระบบ
และประชาชนท่ัวไป

• ฟองคดีและแกตางคดีใหลูกจางในงานคดีแพง
• ดําเนินคดีตามกฎหมายในความรับผิดชอบ
• ตรวจสอบทรัพยสิน ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน
• ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงขอกฎหมาย และวิธีการปฏิบัติในการบังคับ
ใชกฎหมาย การอทุธรณ การสอบขอเท็จจรงิ และการออกคําส่ัง 

• ประสานงานดานกฎหมายกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
• ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย

• กํากับดูแลและสงเสริมใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายแรงงาน
• สงเสริมสวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการทํางาน แรงงานสัมพันธ
และมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมดานแรงงาน

• สงเสริมและพัฒนาเครือขายในการทํางาน
• รับและวินิจฉัยคํารอง
• รับคําขอ พิจารณาจายเงินสงเคราะห และติดตามหน้ีกองทุนสงเคราะหลูกจาง 
• เฝาระวัง ติดตามความเคล่ือนไหวเพ่ือประเมินสถานการณความเคล่ือนไหว
ดานแรงงาน

• ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนองคการนายจาง ลูกจาง และขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง

• ดําเนินการแกไขขอขดัแยง ไกลเกล่ียและระงบัขอพิพาทแรงงาน
• ประชุม ช้ีแจง อบรม สัมมนานายจาง ลูกจาง แรงงานนอกระบบ
และประชาชนท่ัวไป

• ฟองคดีและแกตางคดีใหลูกจางในงานคดีแพง
• ดําเนินคดีตามกฎหมายในความรับผิดชอบ
• ตรวจสอบทรัพยสิน ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน
• ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงขอกฎหมาย และวิธีการปฏิบัติในการบังคับ
ใชกฎหมาย การอทุธรณ การสอบขอเท็จจรงิ และการออกคําส่ัง 

• ประสานงานดานกฎหมายกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
• ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

งานบรหิารท่ัวไป กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  1 กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  2



กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

สํานักงานเลขานุการกรม

- งานบริหารท่ัวไป
- กลุมงานชวยอํานวยการและประสานราชการ
- กลุมงานประชาสัมพันธ

กองคุมครองแรงงาน กองบริหารการคลัง

กลุมพัฒนาระบบบริหาร  -

กลุมตรวจสอบภายใน  -

กองคุมครองแรงงานนอกระบบ

แผนภูมิโครงสรางการแบงงานภายในสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

- งานบริหารท่ัวไป
- กลุมงานยุทธศาสตรการคุมครองแรงงาน
- กลุมงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือขายการ
คุมครองแรงงาน
- กลุมงานปองกันและแกไขปญหาการ
คุมครองแรงงาน
- กลุมงานคุมครองแรงงานทางทะเล
- กลุมงานกองทุนสงเคราะหลูกจาง

- งานบริหารท่ัวไป
- กลุมงานยุทธศาสตรการคุมครองแรงงาน
นอกระบบ
- กลุมงานปองกันและแกไขปญหาการ
คุมครองแรงงานนอกระบบ
- กลุมงานสงเสริมการคุมครองแรงงาน
นอกระบบ

- งานบริหารท่ัวไป
- กลุมงานงบประมาณ
- กลุมงานพัสดุ
- กลุมงานการเงิน
- กลุมงานบัญชี
- กลุมงานพัฒนาระบบงานคลังกองความปลอดภัยแรงงาน

- งานบริหารท่ัวไป
- กลุมงานยุทธศาสตรความปลอดภัยในการทํางาน
- กลุมงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน
- กลุมงานพัฒนาองคความรูและสารสนเทศความ
ปลอดภัยในการทํางาน
- กลุมงานทะเบียนความปลอดภัยในการทํางาน
- กลุมงานเครือขายความปลอดภัยในการทํางาน
- กลุมงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
- ศูนยความปลอดภัยในการทํางานเขต ๑ - ๑๒

กองนิติการ

- งานบริหารท่ัวไป
- กลุมงานพัฒนากฎหมาย
- กลุมงานท่ีปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา
- กลุมงานคดีแพง
- กลุมงานคดีอาญา
- กลุมงานอุทธรณ และยึด อายัด ขายทอด
ตลาดทรัพยสิน

กองการเจาหนาท่ี

- งานบริหารท่ัวไป
- กลุมงานพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
- กลุมงานสรรหาและบรรจแุตงตั้ง
- กลุมงานสวัสดิการและบําเหน็จความชอบ
- กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- กลุมงานวินัยและทะเบียนประวัติ
- กลุมงานจริยธรรม

กองสวัสดิการแรงงาน

- งานบริหารท่ัวไป
- กลุมงานยุทธศาสตรสวัสดิการแรงงาน
- กลุมงานสงเสริมสวัสดิการแรงงาน
- กลุมงานคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
- กลุมงานกองทุนเพ่ือผูใชแรงงาน

- กลุมงานปฏิบัติราชการประจาํศูนยอํานวยการรกัษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.)



กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

สํานกังานพัฒนามาตรฐานแรงงาน

- งานบริหารท่ัวไป
- กลุมงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน
- กลุมงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน
- กลุมงานนโยบายและแผนงาน
- กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุมงานมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
- กลุมงานรับรองมาตรฐานแรงงาน

สํานักแรงงานสัมพันธ กองบริหารการคลังสํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 - 5

- กลุมงานยุทธศาสตรแรงงานสัมพันธ
- กลุมงานสงเสริมแรงงานสัมพันธ
- กลุมงานทะเบียนกลาง
- กลุมงานประนอมขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยง
- กลุมงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
- กลุมงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ

- งานบริหารท่ัวไป
- กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 1
- กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 2

- งานบริหารท่ัวไป
- กลุมงานงบประมาณ
- กลุมงานพัสดุ
- กลุมงานการเงิน
- กลุมงานบัญชี
- กลุมงานพัฒนาระบบงานคลัง

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
(76 จังหวัด)

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
(14 จังหวัด)

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
(62 จังหวัด)

- งานบริหารท่ัวไป
- กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 1
- กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 2

- งานบริหารท่ัวไป
- กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

หมายเหตุ : - 62 จังหวัด (1 กลุม 1 งาน) ไดแก กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ กําแพงเพชร จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครพนม นครศรีธรรมราช นครสวรรค นราธิวาส นาน บึงกาฬ บุรีรัมย 

ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี ปตตานี พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ แพร ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร แมฮองสอน ยโสธร ยะลา รอยเอ็ด ระนอง ราชบุรี ลพบุรี ลําปาง ลําพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร 

สตูล สมุทรสงคราม สระแกว สิงหบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎรธานี สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อางทอง อํานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ อุทัยธานี อุบลราชธานี

- 14 จังหวัด (2 กลุม 1 งาน) ไดแก ขอนแกน ฉะเชิงเทรา เชียงใหม นนทบุรี สระบุรี นครปฐม ระยอง นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร ชลบุรี สงขลา ปทุมธานี สมุทรปราการ

แผนภูมิโครงสรางการแบงงานภายในสวนราชการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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