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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ข้อ ๒ ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพ 
ของกําลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ  เพื่อให้กําลังแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล   
มีความสามารถในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ 
และคุณภาพ  และเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบกิจการที่มีความสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  โดยให้มี
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  กฎหมายว่าด้วย   
การจัดหางานและคุ้มครองคนหางานเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับสถานทดสอบฝีมือและการทดสอบฝีมือ  
และกฎหมายอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมหรือที่เก่ียวข้อง 

(๒) จัดทําและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน   

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงาน  การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  และการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ  
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแรงงานให้แก่กําลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ   

(๔) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
การประกอบอาชีพ  และพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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(๕) จัดทําแผนพัฒนากําลังแรงงานและเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนากําลังแรงงานของประเทศ 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม  หรือตามที่รัฐมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองแผนงานและสารสนเทศ 
(๓) กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ 
(๔) - (๑๕)  สถาบันพฒันาฝีมือแรงงานภาค  ๑ - ๑๒   
(๑๖)  สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 
(๑๗)  สํานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 
ข้อ ๔ ในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ให้มีกลุ่มกฎหมาย  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  

รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  กฎหมาย 

ว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับสถานทดสอบฝีมือและการทดสอบฝีมือ 
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  งานคดีปกครอง   
งานคดีแรงงาน  และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 

(๓) ให้คําปรึกษาและแนะนํา  ตลอดจนเสนอความเห็นเก่ียวกับกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ประกาศ  คําส่ัง  และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(๔) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม   
(๕) พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับการอุทธรณ์คําส่ังหรือคําวินิจฉัยตามกฎหมาย  กฎ   

และระเบียบในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการ

ตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ
อธิบดี  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๖ ในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการ 
พัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ  

มอบหมาย 
ข้อ ๗ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและประสานราชการ  งานเลขานุการ  และงาน

ประชาสัมพันธ์ของกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่   

และยานพาหนะของกรม 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 
(๕) ดําเนินการอ่ืนใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในกรม 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองแผนงานและสารสนเทศ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากําลังแรงงาน 
(๒) จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง  

รวมทั้งเร่งรัด  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด 
(๓) เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกรม 
(๔) ดําเนินการประสานงาน  ติดตาม  และส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูล  การเชื่อมโยงข้อมูล  

เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๕) ติดต่อและประสานโครงการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ 
(๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ประสานความร่วมมือ  และพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพ

แรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

ข้อ ๙ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเพื่อกําหนดมาตรการและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ

แรงงานและผู้ประกอบกิจการ 
(๒) ส่งเสริมการพัฒนานิสัยอุตสาหกรรมและองค์ความรู้เสริมในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบกิจการ 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรี  เยาวชน  คนพิการและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค  ๑ - ๑๒  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  กฎหมายว่าด้วย   

การจัดหางานและคุ้มครองคนหางานเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับสถานทดสอบฝีมือ  และการทดสอบฝีมือ  
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ในเขตพื้นที่ 

(๒) จัดทําและประสานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่ให้สอดคล้อง 
กับนโยบายของกรม 

(๓) ดําเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานโดยใช้
เทคโนโลยีระดับต่าง ๆ  เพื่อสร้างผู้ชํานาญการเฉพาะทาง 

(๔) ดําเนินการฝึกอบรมฝี มือแรงงานเพื่อพัฒนาฝี มือแรงงานและศักยภาพแรงงาน 
และผู้ประกอบกิจการ 

(๕) ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  และดําเนินการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน 
ในเขตพื้นที่ 

(๖) สนับสนุนการใช้หรือปรับปรุงระบบ  รูปแบบ  หลักสูตร  อุปกรณ์ช่วยฝึก  เทคโนโลยี 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน  และการพัฒนาบุคลากรฝึกให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพื้นที่ 

(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเก่ียวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน  รวมทั้ง
ประสานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการในเขตพื้นที่ 

(๘) ดําเนินการให้สถานประกอบกิจการและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนํามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบการพัฒนากําลังแรงงานและการจ้างงานในเขตพื้นที่ 

(๙) ควบคุม  ดูแล  ให้คําปรึกษา  และสนับสนุนด้านเทคนิคและบุคลากรให้แก่ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานในเขตพื้นที่ 

(๑๐) สนับสนุนการฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้านเทคนิคและบุคลากรให้แก่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
ในเขตพื้นที่ 

(๑๑) เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน 
(๒) ส่งเสริมการจัดทําและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
(๓) จัดให้มีระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  การพัฒนาผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน  และการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กําหนด 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการอนุญาต  ติดตาม  และกํากับดูแลผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน  และผู้ดําเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 
(๕) ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนํามาตรฐานฝีมือแรงงาน

ไปใช้ในระบบการพัฒนากําลังแรงงานและการจ้างงาน 
(๖) ประสานและส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน

ทุกระดับ  และส่งเสริมการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ 
(๗) ส่งเสริมการประกอบอาชีพแรงงานฝีมือและวิชาชีพควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ สํานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน   
(๒) เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาผู้ฝึกเก่ียวกับเทคนิคการฝึก  และวิทยาการ

ในสาขาต่าง ๆ  และด้านอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
(๓) จัดทําและพัฒนาหลักสูตร  ชุดการฝึก  มาตรฐานการฝึก  อุปกรณ์ช่วยฝึกและนวัตกรรม

เทคโนโลยีในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(๔) ฝึกอบรมผู้ฝึกเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี 
(๕) การแนะแนวและพัฒนาพื้นฐานศักยภาพแก่กําลังแรงงานในระดับต่าง ๆ 
(๖) บริหารจัดการศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่สถานฝึกอบรมของภาครัฐ

และภาคเอกชน 
(๘) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาผู้ฝึก 

และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงาน 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ 
และอํานาจหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  โดยกําหนดให้มีกลุ่มกฎหมาย  กลุ่มตรวจสอบภายใน  
และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เปลี่ยนช่ือกองส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ  รวมทั้ง
ปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ  เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มข้ึนและเหมาะสมกับสภาพ 
ของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน   
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


