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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์
แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง
เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ จั ด ทํ า ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ นการกํ า หนดนโยบาย เป้ า หมาย
และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
(๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
(๓) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
(๔) จั ด สรรและบริ ห ารทรั พ ยากรของกระทรวงเพื่ อ ให้ เ กิ ด การประหยั ด คุ้ ม ค่ า
และสมประโยชน์
(๕) กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวง
(๖) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(๗) ดู แ ลงานสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ การต่ า งประเทศ และพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
(๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาค่าจ้างและรายได้ของประเทศ
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(๙) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยภาวะเศรษฐกิจแรงงาน และสังคม
(๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวร้องทุกข์
ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
(๑) กองกลาง
(๒) กองกฎหมาย
(๓) กองบริหารการคลัง
(๔) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(๕) กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
(๖) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(๗) กองเศรษฐกิจการแรงงาน
(๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๙) สํานักตรวจและประเมินผล
(๑๐) สํานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สํานักงานแรงงานจังหวัด
ข้อ ๔ ในสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงแรงงาน ให้ มี ก ลุ่ ม ตรวจสอบภายใน
เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ห ลั ก ในการตรวจสอบการดํ า เนิ น งานภายในสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงและกระทรวง
และสนั บ สนุน การปฏิ บัติ ง านของสํ า นัก งานปลั ด กระทรวงและกระทรวง รั บผิ ด ชอบงานขึ้ น ตรงต่ อ
ปลัดกระทรวง โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบด้ า นการบริ ห าร การเงิ น และการบั ญ ชี
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๕ ในสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงแรงงาน ให้ มี ก ลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร
เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
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(๒) ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และจั ด ทํ า รายงานเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบราชการภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๖ ในสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงแรงงาน ให้ มี ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า น
การทุจริต เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อปลัดกระทรวง
(๒) ประสานงาน เร่งรัด และกํากับให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
(๓) รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งการทุ จ ริ ต การปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยมิ ช อบ
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(๕) ประสานงาน เร่ ง รั ด และติ ด ตามเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การตาม (๓) และ (๔)
และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๖) ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และจั ด ทํ า รายงานการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
และประพฤติ มิ ช อบของส่ ว นราชการในสั ง กั ด และการคุ้ ม ครองจริ ย ธรรม เสนอต่ อ ปลั ด กระทรวง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๗ กองกลาง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการต่าง ๆ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการผู้บริหารของสํานักงานปลัดกระทรวง
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(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานราชการ และการปฏิบัติภารกิจพิเศษในการจัดกิจกรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์ ตลอดจนงานโครงการสําคัญตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่
ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๘ กองกฎหมาย มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการด้านกฎหมาย กฎ และระเบียบ ศึกษาวิเคราะห์ ชี้แจงข้อมูล ตีความ
ให้ ค วามเห็ น พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขกฎหมาย กฎ และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งของสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง รวมถึงการให้คําปรึกษาแนะนําเจ้าหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านกฎหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๓) ดําเนินการด้านนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง
งานคดีแรงงาน และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๔) ดํ า เนิ น การและเป็ น หน่ ว ยงานกลางในการปฏิ บั ติ ง าน ตรวจสอบ ติ ด ตาม และ
ให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รวมถึงการดําเนินการและติดตามการชดใช้ค่าเสียหาย
คืนแก่ทางราชการ
(๕) ดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองตามกฎหมาย
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวง
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๙ กองบริหารการคลัง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงหรือที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๐ กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้คําปรึกษา เพื่อกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
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(๒) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ในการวางระบบ
การวางแผนอัตรากําลัง ระบบการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
รวมทั้งเครือข่ายด้านแรงงาน
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับวินัย
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๑ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กํ า หนดกรอบยุ ท ธศาสตร์ และวางแผนการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ข องสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๒) ดํ า เนิ น การด้ า นวิ ช าการในการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
และประเมินผลสําหรับใช้เป็นแนวทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์
(๓) ดําเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรม ตลอดจนผลงานของกระทรวง
ในภาพรวม
(๔) ดําเนินการบริหารการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๒ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ
และระดับกระทรวง
(๒) จัดทํา พัฒนา และประสานแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์
แรงงานนอกระบบไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง
(๓) จั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ วิ เ คราะห์ และจั ด ทํ า งบประมาณของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
และกระทรวง
(๔) อํานวยการ ประสานงาน และกํากับงานตามนโยบายรัฐบาล
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๓ กองเศรษฐกิจการแรงงาน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และวิ จั ย ภาวะเศรษฐกิ จ สั ง คมทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ตลอดจน
ประเด็นปัญหาและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านแรงงาน
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(๒) ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์และคาดประมาณการแนวโน้มอุปสงค์อุปทานของตลาดแรงงาน
และแบบจําลองเศรษฐกิจด้านแรงงาน รวมทั้งระบบเตือนภัยด้านแรงงาน
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแรงงานทั้งในและนอกระบบ
(๔) จัดทําและพัฒนาฐานข้อมูล สถิติ และดัชนีภาวะแรงงาน
(๕) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นศูนย์บริหารจัดการข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
(๒) เสนอแนะนโยบายด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร และจัดทําแผนแม่บ ท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๓) จัดทํามาตรฐานข้อมูลแรงงานของกระทรวง
(๔) บริหารจัดการและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(๕) จัดทําและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้คําปรึกษา แนะนําหรือพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวง
(๖) ดูแลรับผิดชอบความมั่นคง และปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๕ สํานักตรวจและประเมินผล มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
(๒) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปและสอดคล้อง
กับกฎ ระเบียบ และขั้นตอนที่กําหนด
(๓) เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด
(๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ
(๕) สนับสนุนการตรวจราชการและดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกระทรวง
(๖) พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมเครือข่ายการให้บริการประชาชนตามภารกิจของกระทรวง
รวมทั้งติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อภารกิจด้านแรงงาน
(๗) พัฒนาและบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานหรือบริการในรูปแบบอื่น
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(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๖ สํานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนวนโยบายด้านความร่วมมือต่างประเทศด้านแรงงาน
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับกรรมสารและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านแรงงาน รวมทั้งเร่งรัด
การปฏิบัติตามพันธกรณีด้านแรงงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ
(๓) ประสานงาน ติดตามและแลกเปลี่ยนความร่วมมือ ด้านวิชาการและความช่วยเหลือ
ด้านแรงงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ ดําเนินการเกี่ยวกับงานทุน พิธีการ รับรอง งานประชุม
และการเจรจาระหว่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์การดําเนินงานของกลุ่มและองค์การต่างประเทศ
(๔) ประสาน ติ ด ตามสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ แ รงงานและครอบครั ว
ของแรงงานไทยที่ไปทํางานในต่างประเทศ และประสานการดําเนินการเพื่อรักษาและส่งเสริมการขยาย
ตลาดแรงงานไทยในต่ า งประเทศ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานแรงงานไทย
ในต่างประเทศ
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๗ สํานักงานแรงงานจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะตั ว แทนของกระทรวงในภู มิ ภ าค รวมทั้ ง ดํ า เนิ น การประสาน
และสนับสนุนงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๒) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ จั ด ทํ า และปฏิ บั ติ ง านตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาแรงงาน
รวมทั้งกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวง
ในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๓) ดํ า เนิ น การเป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นแรงงานและประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ง าน
ด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๔) ประสานการดําเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่อนําบริการ
ด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํา นาจหน้าที่ ข องสํ านั กงานปลั ด กระทรวง กระทรวงแรงงาน เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับภารกิจที่ เพิ่ม ขึ้ น
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๕ ง
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๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

ระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจั ดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ปลัดกระทรวงแรงงานจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๘ ให้มี “คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร” ในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงแรงงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับกระทรวง เป็นประธานกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองกฎหมาย ผู้อานวยการกองบริหารการคลัง ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้อานวยการ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อานวยการสานักตรวจและ
ประเมินผล ผู้อานวยการสานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกลุ่มพั ฒ นาระบบบริห าร และผู้แทนศูน ย์ปฏิ บัติ การต่อต้านการทุจริต เป็น กรรมการ
ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานวางแผนเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เป็นกรรมการและเลขานุการ นิติกรชานาญการ กองกฎหมาย และนักวิชาการแรงงานชานาญการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
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√–‡∫’¬∫ ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π
«à“¥â«¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». ÚıÙˆ
‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘À“√ °“√®—¥√–∫∫ °“√¢Õ °“√Õπÿ≠“µ ·≈–°“√∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈
¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π‡ªìπ
‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬ √«¥‡√Á« ·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ∂Ÿ°µâÕßµ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫
¢Õß√“™°“√
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß
√“™°“√ æ.». ÚıÙ ·≈–ª√–°“»§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ ‡√◊ËÕß
À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√‰«â„Àâª√–™“™π
‡¢â“µ√«®¥Ÿ ª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π®÷ß«“ß√–‡∫’¬∫‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò √–‡∫’¬∫π’È‡√’¬°«à“ ç√–‡∫’¬∫ ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π «à“¥â«¬
¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». ÚıÙˆé
¢âÕ Ú √–‡∫’¬∫π’„È Àâ„™â∫ß— §—∫µ—ßÈ ·µà«π— ∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
¢âÕ Û „Àâ¬°‡≈‘°√–‡∫’¬∫ ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π·≈– «— ¥‘°“√ ß— §¡
«à“¥â«¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». ÚıÙÛ
¢âÕ Ù ∫√√¥“√–‡∫’ ¬ ∫ ¢â Õ ∫— ß §— ∫ ·≈–§” —Ë ß Õ◊Ë π „¥¢Õß ”π— ° ß“πª≈— ¥
°√–∑√«ß·√ßß“π„π «à π∑’°Ë ”Àπ¥‰«â·≈â«„π√–‡∫’¬∫π’È À√◊Õ´÷ßË ¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫√–‡∫’¬∫π’È
„Àâ„™â√–‡∫’¬∫π’È·∑π
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¢âÕ ı √–‡∫’¬∫π’„È Àâ„™â∫ß— §—∫·°à¢“â √“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß·≈–ºŸ´â ß÷Ë ¡“™à«¬ªØ‘∫µ— ß‘ “π
„π ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π
¢âÕ ˆ „π√–‡∫’¬∫π’È
ç¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√é À¡“¬§«“¡«à“ ‘Ëß∑’Ë ◊ËÕ§«“¡À¡“¬„Àâ√Ÿâ‡√◊ËÕß√“« ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß
¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ ‘Ëß„¥Ê µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡
√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π
ç à«π√“™°“√é À¡“¬§«“¡«à“ °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡
√«¡∂÷ß√—∞«‘ “À°‘® Àπà«¬ß“πÀ√◊ÕÕß§å°√¢Õß√—∞
çÀπà«¬ß“πé À¡“¬§«“¡«à“ ”π—° °Õß À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’¡Ë ∞’ “π–‡∑’¬∫‡∑à“°Õß
„π ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π
ç§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√
ç°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ °√√¡°“√∫√‘À“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√
¢âÕ ˜ „Àâª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π√—°…“°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È ·≈–„Àâ¡’Õ”π“®
ÕÕ°ª√–°“» À√◊Õ§” —Ëß µ≈Õ¥®π«‘π‘®©—¬ —Ëß°“√µ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√‡°’Ë¬«°—∫°“√
ªØ‘∫—µ‘°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È
À¡«¥ Ò
§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√
¢âÕ ¯ „Àâ¡’ ç§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√é „π ”π—°ß“πª≈—¥
°√–∑√«ß·√ßß“πª√–°Õ∫¥â«¬ √Õßª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬ ‡ªìπ
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ª√–∏“π°√√¡°“√ À—«Àπâ“ºŸâµ√«®√“™°“√°√–∑√«ß·√ßß“π ∑’Ëª√÷°…“°ÆÀ¡“¬
ºŸâ™à«¬ª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬¥Ÿ·≈ß“π»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»
·≈–°“√ Õ◊Ë “√ À—«Àπâ“°≈ÿ¡à ß“π§≈—ß·≈–æ— ¥ÿ À—«Àπâ“°≈ÿ¡à ß“π‡º¬·æ√àª√–™“ ¡— æ—π∏å
À—«Àπâ“°≈ÿà¡ß“π°ÆÀ¡“¬ À—«Àπâ“°≈ÿà¡ß“πµ√«®√“™°“√ À—«Àπâ“°≈ÿà¡ß“π«‘‡§√“–Àå
·≈–ª√–‡¡‘πº≈ À—«Àπâ“°≈ÿ¡à æ—≤π“¬ÿ∑∏»“ µ√å À—«Àπâ“°≈ÿ¡à ·ºπß“π·≈–ß∫ª√–¡“≥
À—«Àπâ“°≈ÿà¡ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑» ‡ªìπ°√√¡°“√ À—«Àπâ“°≈ÿà¡ß“π
∫√‘À“√·≈–∫√‘°“√ “√ π‡∑» ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√ π‘µ‘°√ ˜ « °≈ÿà¡ß“π
°ÆÀ¡“¬ ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√
¢âÕ ˘ §≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë ¥—ßπ’È
(Ò) æ‘®“√≥“ÕÕ°√–‡∫’¬∫ ª√–°“» À√◊Õ§” —Ëß ‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ °“√®—¥
√–∫∫ °“√¢ÕÕπÿ≠“µ·≈–°“√∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
(Ú) „Àâ §”·π–π”À√◊ Õ ‡ πÕ§«“¡‡ÀÁ π ‡°’Ë ¬ «°— ∫ À≈— ° ‡°≥±å ° “√æ‘ ® “√≥“
ª√–‡¿∑¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‰¡àµâÕß‡ªî¥‡º¬À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‡ªìπ§«“¡≈—∫¢Õß√“™°“√
(Û) „Àâ§”·π–π”À√◊Õ‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫ª√–‡¿∑¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë§«√
®—¥‡°Á∫‰«â∑’Ë ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π À√◊Õ àß‰ª¬—ßÀÕ®¥À¡“¬‡Àµÿ·Ààß™“µ‘
°√¡»‘≈ª“°√ À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞∑’Ë°”Àπ¥µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√
¢Õß√“™°“√
(Ù) æ‘®“√≥“·≈–„Àâ§«“¡‡ÀÁπ„π°√≥’∑’Ë¡’ªí≠À“·≈–Õÿª √√§‡°’Ë¬«°—∫°“√
¥”‡π‘πß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
(ı) ·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√Õ◊Ëπ„¥µ“¡∑’Ë
§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√
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(ˆ) ¥”‡π‘πß“πÕ◊Ëπ„¥µ“¡∑’Ëª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π¡Õ∫À¡“¬
¢âÕ Ò °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√µâÕß¡’°√√¡°“√¡“ª√–™ÿ¡‰¡àπâÕ¬°«à“
°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥®÷ß‡ªìπÕß§åª√–™ÿ¡
∂â“ª√–∏“π°√√¡°“√‰¡à¡“ª√–™ÿ¡À√◊Õ‰¡àÕ¬Ÿ„à π∑’ªË √–™ÿ¡„Àâ°√√¡°“√∑’¡Ë “ª√–™ÿ¡
‡≈◊Õ°°√√¡°“√§πÀπ÷Ëß‡ªìπª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡
°“√«‘π‘®©—¬™’È¢“¥¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡„Àâ∂◊Õ‡ ’¬ß¢â“ß¡“° °√√¡°“√§πÀπ÷Ëß„Àâ¡’‡ ’¬ß
Àπ÷Ëß„π°“√≈ß§–·ππ ∂â“§–·ππ‡ ’¬ß‡∑à“°—π„Àâª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡ÕÕ°‡ ’¬ß‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
Õ’°‡ ’¬ßÀπ÷Ëß‡ªìπ‡ ’¬ß™’È¢“¥
¢âÕ ÒÒ „Àâπ”§«“¡„π¢âÕ Ò ¡“„™â∫ß— §—∫°—∫°“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√
À√◊Õ§≥–∑”ß“π∑’Ë§≥–°√√¡°“√·µàßµ—Èß‚¥¬Õπÿ‚≈¡
À¡«¥ Ú
°“√®—¥√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√
¢âÕ ÒÚ „ÀâÀπà«¬ß“π„π ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π ®—¥ª√–‡¿∑¢âÕ¡Ÿ≈
¢à“« “√∑’ÕË ¬Ÿ„à π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ¢‘ Õâ ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». ÚıÙ
¢âÕ ÒÛ „ÀâÀπà«¬ß“π„π ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈
¢à“« “√∑’Ë‡ªî¥‡º¬‰¥âµ“¡¡“µ√“ ˜ ·≈–¡“µ√“ ˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√
¢Õß√“™°“√ æ.». ÚıÙ àß ”‡π“„Àâ»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√
‡æ◊ËÕ®—¥‡°Á∫‰«â„π à«π√“™°“√À√◊Õª√–™“™π‡¢â“µ√«®¥Ÿ »÷°…“§âπ§«â“ À√◊Õ¢Õ ”‡π“
¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√
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∂â“ºŸâ¢ÕµâÕß°“√ ”‡π“∑’Ë¡’§”√—∫√Õß∂Ÿ°µâÕß¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡«√√§·√°
„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫‡ªìπºŸâ√—∫√Õß
”‡π“‡Õ° “√¥—ß°≈à“«·≈â«¡Õ∫„ÀâºŸâ¢Õ
¢âÕ ÒÙ „π°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡¢âÕ ÒÛ „Àâ»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–
°“√ ◊ËÕ “√®—¥„Àâ¡’‡®â“Àπâ“∑’Ë‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈ ·≈–ª√– “πß“π„π°“√¥”‡π‘πß“π¥—ß°≈à“«„Àâ
‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬ ‡æ◊ÕË „Àâ «à π√“™°“√À√◊Õª√–™“™π‡¢â“µ√«®¥Ÿ‰¥â ·≈–¡’Àπâ“∑’Ë
µâÕßπ”¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ˜ àß‰ª≈ßæ‘¡æå„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
À¡«¥ Û
°“√¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ °“√Õπÿ≠“µ ·≈–°“√√—∫√Õß ”‡π“
¢âÕ Òı à«π√“™°“√À√◊Õª√–™“™π∑’Ë¡’§«“¡ª√– ß§å®–‡¢â“µ√«®¥Ÿ »÷°…“
§âπ§«â“ À√◊Õ¢Õ ”‡π“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„Àâ¬◊Ëπ§”¢Õ‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√æ√âÕ¡∑—Èß· ¥ß
‡Àµÿ º ≈·≈–§«“¡®”‡ªì π µ“¡·∫∫°“√¢Õ„™â ∫ √‘ ° “√¢â Õ ¡Ÿ ≈ ¢à “ « “√¢Õß√“™°“√
∑â“¬√–‡∫’¬∫ π’È
°“√¡’§” —Ëß„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡¡“µ√“ Òı ‡ªìπ°“√∑—Ë«‰ª À√◊Õ
‡©æ“–·°à∫ÿ§§≈„¥„Àâ‡ªìπÕ”π“®¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞ µ“¡°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë Ù
(æ.». ÚıÙÚ) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ¢‘ Õâ ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». ÚıÙ
°√≥’ ºŸâ ¡’ Õ”π“®‡ªî ¥ ‡º¬¢â Õ ¡Ÿ ≈ ¢à “ « “√µ“¡«√√§ Õß‰¡à Õ “®«‘ π‘ ® ©— ¬ ‰¥â «à “
¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„¥‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’µË Õâ ß‡ªî¥‡º¬À√◊Õ‰¡à „Àâ‡ πÕ‡√◊ËÕßµàÕ§≥–°√√¡°“√
‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬ À“°¡’§” —Ëß‰¡àÕπÿ≠“µ„ÀâÀπà«¬ß“π‡®â“¢Õß‡√◊ËÕß·®âß§” —Ëßæ√âÕ¡
‡Àµÿº≈·°àº¢Ÿâ Õ¥â«¬
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¢âÕ Òˆ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„¥ À“°¡’°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫ À√◊Õ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’
°”Àπ¥«‘∏’ªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπ‰«â‡ªìπæ‘‡»… °“√¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√·≈–
°“√Õπÿ≠“µ®–µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬√–‡∫’¬∫À√◊Õ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’¥—ß°≈à“«¥â«¬
¢âÕ Ò˜ °“√¢Õµ√«®¥Ÿ¢Õâ ¡Ÿ≈¢à“« “√À“°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’¢Ë ÕÕ¬Ÿ„à π§«“¡¥Ÿ·≈
¢ÕßÀπà«¬ß“πÕ◊πË „Àâ»πŸ ¬å‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ Õ◊Ë “√‡ªìπºŸªâ √– “πß“π√–À«à“ß
ºŸ¢â Õ°—∫Àπà«¬ß“π∑’√Ë ∫— º‘¥™Õ∫µ≈Õ¥®π„Àâ§”·π–π” ‡æ◊ÕË ‡ªìπ°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°
„Àâ·°àºŸâ¢Õµ√«®¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√
¢âÕ Ò¯ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π √«∫√«¡ ·≈–
®—¥„Àâ¡’‰«âµ“¡¡“µ√“ ˜ ·≈–¡“µ√“ ˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». ÚıÙ ‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à ¢“¬ À√◊Õ®”Àπà“¬ ®à“¬·®°„Àâ§‘¥§à“„™â®à“¬µà“ßÊ
µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥
¢âÕ Ò˘ °“√‡√’¬°§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√¢Õ ”‡π“ À√◊Õ¢Õ ”‡π“∑’Ë¡’§”√—∫√Õß
∂Ÿ°µâÕß¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ª√–°“»§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√
¢Õß√“™°“√«à“¥â«¬°“√‡√’¬°§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√¢Õ ”‡π“ À√◊Õ¢Õ ”‡π“∑’Ë¡’§”√—∫√Õß
∂Ÿ°µâÕß¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
°“√√—∫√Õß ”‡π“¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ¢â“√“™°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√π—Èπµ—Èß·µà√–¥—∫ Ú À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¢÷Èπ‰ª‡ªìπºŸâ√—∫√Õß‚¥¬≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ
æ√âÕ¡∑—Èß™◊ËÕµ—« ™◊ËÕ °ÿ≈ ·≈–µ”·Àπàß µ≈Õ¥®π«—π ‡¥◊Õπ ªï „Àâ™—¥‡®π
¢âÕ Ú √“¬‰¥â®“°°“√®”Àπà“¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡¢âÕ Ò¯ ·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡
µ“¡¢âÕ Ò˘ „ÀâªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫¢Õß√“™°“√
¢âÕ ÚÒ °“√∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√„Àâ¥”‡π‘π°“√„Àâ·≈â«‡ √Á®‚¥¬‡√Á«
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À¡«¥ Ù
∂“π∑’Ëµ‘¥µàÕ‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√
À√◊Õ§”·π–π”„π°“√µ‘¥µàÕ°—∫Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞
¢âÕ ÚÚ „π à«π°≈“ß „Àâ»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√‡ªìπ
∂“π∑’Ëµ‘¥µàÕ „Àâ§”·π–π”·≈–„Àâ∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ µ≈Õ¥®π‡ªìπ
»Ÿπ¬å°≈“ßª√– “πß“π°—∫ à«π√“™°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß ”π—°ß“π
ª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π
„π à«π¿Ÿ¡‘¿“§„Àâ ”π—°ß“π·√ßß“π®—ßÀ«—¥∑ÿ°®—ßÀ«—¥‡ªìπ ∂“π∑’Ëµ‘¥µàÕ„Àâ§”
·π–π” ·≈–„Àâ∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ˆ ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚıÙˆ
Õ¿—¬ ®—π∑π®ÿ≈°–
ª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π
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√–‡∫’¬∫ ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π
«à“¥â«¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ (©∫—∫∑’Ë Ú)
æ.». ÚıÙ˜
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ¢‘ Õâ ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√
æ.». ÚıÙ ·≈–ª√–°“»§≥–°√√¡°“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ ‡√◊ÕË ß À≈—°‡°≥±å
·≈–«‘∏’°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥„Àâ¡’¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√‰«â„Àâª√–™“™π‡¢â“µ√«®¥Ÿ
ª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π®÷ß«“ß√–‡∫’¬∫‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò √–‡∫’¬∫π’È‡√’¬°«à“ ç√–‡∫’¬∫ ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π «à“¥â«¬
¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙ˜
¢âÕ Ú √–‡∫’¬∫π’„È Àâ„™â∫ß— §—∫µ—ßÈ ·µà«π— ∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
¢âÕ Û „Àâ¬°‡≈‘°∫∑π‘¬“¡ §”«à“ çÀπà«¬ß“πé „π¢âÕ ˆ ¢Õß√–‡∫’¬∫
”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π«à“¥â«¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». ÚıÙˆ
¢âÕ Ù „Àâ¬°‡≈‘°§«“¡„π¢âÕ ¯ ¢Õß√–‡∫’¬∫ ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π
«à“¥â«¬¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õß√“™°“√ æ.». ÚıÙˆ ·≈–„Àâ„™â§«“¡µàÕ‰ªπ’È·∑π
ç¢âÕ ¯ „Àâ¡’ ç§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√é „π ”π—°ß“πª≈—¥
°√–∑√«ß·√ßß“πª√–°Õ∫¥â«¬ √Õßª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬¥Ÿ·≈ß“π
»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√ ∑’Ëª√÷°…“°ÆÀ¡“¬
∑’Ëª√÷°…“«‘™“°“√·√ßß“π ºŸâµ√«®√“™°“√°√–∑√«ß·√ßß“π∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬¥Ÿ·≈ß“π
»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√ ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»
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·≈–°“√ ◊ËÕ “√ ºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡µ√«® Õ∫¿“¬„π√–¥—∫°√–∑√«ß ºŸâÕ”π«¬°“√
°≈ÿà ¡æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√ ºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡ß“π§≈—ß·≈–æ— ¥ÿ
ºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡ß“π‡º¬·æ√àª√–™“ —¡æ—π∏å

”π—°∫√‘À“√°≈“ß

”π—°∫√‘À“√°≈“ß ºŸâÕ”π«¬°“√

°≈ÿ¡à ß“π°ÆÀ¡“¬ ”π—°∫√‘À“√°≈“ß ºŸÕâ ”π«¬°“√°≈ÿ¡à ß“πµ√«®√“™°“√ ”π—°µ√«®
·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡ß“π«‘‡§√“–Àå·≈–ª√–‡¡‘πº≈
ª√–‡¡‘πº≈ ºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡æ—≤π“¬ÿ∑∏»“ µ√å

”π—°µ√«®·≈–

”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

ºŸÕâ ”π«¬°“√°≈ÿ¡à ·ºπß“π·≈–ß∫ª√–¡“≥ ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å ºŸÕâ ”π«¬°“√
°≈ÿ¡à ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑» ”π—°ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑»
‡ªìπ°√√¡°“√ ºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡ß“π∫√‘À“√·≈–∫√‘°“√ “√ π‡∑» »Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’
“√ π‡∑»·≈–°“√ Õ◊Ë “√ ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√ π‘µ°‘ √ ˜ « °≈ÿ¡à ß“π°ÆÀ¡“¬
”π—°∫√‘À“√°≈“ß ·≈–π—°«‘™“°“√·√ßß“π ˜ « °≈ÿ¡à ß“π∫√‘À“√·≈–∫√‘°“√ “√ π‡∑»
»Ÿπ¬å‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√ ‡ªìπ°√√¡°“√·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√é
¢âÕ ı „Àâª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π‡ªìπºŸâ√—°…“°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ù µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙ˜
®“√ÿæß»å ‡√◊Õß ÿ«√√≥
ª≈—¥°√–∑√«ß·√ßß“π

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๔ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑแ ละวิธีการ
เกี่ยวกับการจัด ใหมี ขอมูล ขาวสารของราชการไว ใ หป ระชาชนเขาตรวจดู ปลั ดกระทรวงแรงงาน
จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๘ ของระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานวาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๘ ใหมี “คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสาร” ในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประกอบดวยรองปลัดกระทรวงแรงงานที่ไดรับมอบหมายดูแ ลงานศูน ยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อ สาร เป น ประธานกรรมการ ที่ ป รึก ษากฎหมาย ที่ป รึ กษาวิช าการแรงงาน ผู อํา นวยการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูตรวจสอบภายในกระทรวง ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบ
บริ ห าร ผู อํ า นวยการกลุม งานคลั ง และพั ส ดุ สํ านั ก บริ ห ารกลาง ผู อํ า นวยการกลุ ม งานเผยแพร
ประชาสัมพันธ สํานักบริหารกลาง ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย สํานักบริหารกลาง ผูอํานวยการ
กลุมงานตรวจราชการ สํานักตรวจและประเมิน ผล ผูอํานวยการกลุม งานวิเคราะหแ ละประเมิน ผล
สํานั กตรวจและประเมิน ผล ผูอํ านวยการกลุม พั ฒ นายุทธศาสตร สํ านัก นโยบายและยุท ธศาสตร
ผูอํานวยการกลุม แผนงานและงบประมาณ สํานั กนโยบายและยุทธศาสตร ผูอํานวยการกลุม งาน
ประสานความรวมมือระหวางประเทศ สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ เปนกรรมการ
ผูอํานวยการกลุ มงานวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศ ศู น ยเ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๔ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

เปนกรรมการและเลขานุการ นิติกรชํานาญการ กลุมงานกฎหมาย สํานักบริหารกลาง และนักวิชาการ
แรงงานชํานาญการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๕๙ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ปลัดกระทรวงแรงงานจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๘ ให้มี “คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร” ในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงแรงงานที่ได้รับมอบหมายดูแลงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นประธานกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้อํานวยการสํานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อํานวยการสํานักเศรษฐกิจการแรงงาน ผู้อํานวยการสํานัก
บริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อํานวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ สํานักบริหารกลาง ผู้อํานวยการกลุ่มงาน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารกลาง ผู้อํานวยการกลุ่มงานกฎหมาย สํานักบริหารกลาง และหัวหน้า
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการกลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการและเลขานุการ นิติกรชํานาญการ กลุ่มงานกฎหมาย
สํานักบริหารกลาง และนักวิชาการแรงงานชํานาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

ระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจั ดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ปลัดกระทรวงแรงงานจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๘ ให้มี “คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร” ในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงแรงงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับกระทรวง เป็นประธานกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองกฎหมาย ผู้อานวยการกองบริหารการคลัง ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้อานวยการ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อานวยการสานักตรวจและ
ประเมินผล ผู้อานวยการสานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกลุ่มพั ฒ นาระบบบริห าร และผู้แทนศูน ย์ปฏิ บัติ การต่อต้านการทุจริต เป็น กรรมการ
ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานวางแผนเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เป็นกรรมการและเลขานุการ นิติกรชานาญการ กองกฎหมาย และนักวิชาการแรงงานชานาญการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๕ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

ระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจั ดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ปลัดกระทรวงแรงงานจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๘ ให้มี “คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร” ในสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงแรงงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับกระทรวง เป็นประธานกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองกฎหมาย ผู้อานวยการกองบริหารการคลัง ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้อานวยการ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อานวยการสานักตรวจและ
ประเมินผล ผู้อานวยการสานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกลุ่มพั ฒ นาระบบบริห าร และผู้แทนศูน ย์ปฏิ บัติ การต่อต้านการทุจริต เป็น กรรมการ
ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานวางแผนเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เป็นกรรมการและเลขานุการ นิติกรชานาญการ กองกฎหมาย และนักวิชาการแรงงานชานาญการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน

