
แผนภูมิโครงสร้างกรมพัฒนาฝมีือแรงงาน (ปัจจุบัน) 
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 

 
 
 
 
 
 

กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผูป้ระกอบกิจการ 

 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กองคลัง 

สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน 

ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ 

ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานกรงุเทพมหานคร 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กองแผนงานและสารสนเทศ 

สํานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 

สํานักงานเลขานุการกรม 

สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ - ๑๒ 

กลุ่มกฎหมาย 

ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด(๖๓ แห่ง) 

กองวิเทศสัมพนัธ ์กองการเจ้าหน้าท่ี 

สํานักงานผู้ตรวจราชการกรม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

หน่วยงานท่ีถูกกําหนดตามหนังสือ 
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว๑๑ 
ลงวันท่ี  ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 

หน่วยงานท่ีจัดต้ังตามกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

หน่วยงานท่ีจัดต้ังเป็นการภายใน   
านะเทียบเท่ากอง มีฐ
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รายละเอียดอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

********************** 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพของกําลัง
แรงงานและผู้ประกอบกิจการ  เพ่ือให้กําลังแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล มีความสามารถใน     
การประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  และเพ่ือส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบกิจการที่มีความสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  กฎหมายว่าด้วย       
การจัดหางานและคุ้มครองคนหางานเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับสถานทดสอบฝีมือและการทดสอบฝีมือ  และ
กฎหมายอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมหรือที่เก่ียวข้อง 
  ๒.  จัดทําและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
  ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงาน  การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  และการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานท้ังในประเทศ  และต่างประเทศ  
รวมท้ังพัฒนาศักยภาพแรงงานให้แก่กําลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ 
  ๔.  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน  การประกอบอาชีพ  และพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแรงงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
  ๕.  จัดทําแผนพัฒนากําลังแรงงานและเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนากําลังแรงงานของ
ประเทศ 
  ๖.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม  หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีการจัดโครงสร้างหน่วยงานเป็น  ๓  ประเภท  ดังนี้ 

  ๑.  หน่วยงานท่ีจัดต้ังตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวง
แรงงาน  พ.ศ. ๒๕๕๔  ประกอบด้วย 
       ๑.๑  สํานักงานเลขานุการกรม 
       ๑.๒  กองแผนงานและสารสนเทศ 
       ๑.๓  กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ 
       ๑.๔ – ๑.๑๕  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ – ๑๒ 
       ๑.๑๖  สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 
       ๑.๑๗  สํานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 
       ๑.๑๘  กลุ่มกฎหมาย   
       ๑.๑๙  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
       ๑.๒๐  กลุม่พัฒนาระบบบริหาร 

/๒.  หน่วย... 
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  ๒.  หน่วยงานที่ถูกกําหนดให้มีตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว๑๑  ลงวันที่  ๑๑  
ธันวาคม  ๒๕๕๑  ประกอบด้วย 
       ๒.๑  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงานจังหวัด (๖๓  แห่ง) 
       ๒.๒  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร 

  ๓.  หน่วยงานท่ีจัดต้ังเป็นการภายใน  มฐีานะเทียบเท่ากอง  ประกอบด้วย 
       ๓.๑  สํานักงานผู้ตรวจราชการกรม 
       ๓.๒  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน 
       ๓.๓  กองคลัง 
       ๓.๔  กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 
       ๓.๕  กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
       ๓.๖  กองการเจ้าหน้าที่ 
       ๓.๗  กองวิเทศสัมพันธ์ 
       ๓.๘  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
       ๓.๙  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงานจังหวัดบึงกาฬ 

๑.  หน่วยงานที่จัดต้ังตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   กระทรวงแรงงาน         
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑.๑  สํานักงานเลขานุการกรม 
  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ให้แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยมีสํานักงานเลขานุการกรม  เป็นหน่วยงานระดับกอง  และ
เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑)  ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
  (๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและประสานราชการ  งานเลขานุการ  และงาน
ประชาสัมพันธ์ของกรม 
  (๓)  ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่  และ
ยานพาหนะของกรม 
  (๔)  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 
  (๕)  ดําเนินการอ่ืนใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในกรม 
  (๖)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้    
รับมอบหมาย 

๑.๒  กองแผนงานและสารสนเทศ 
  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ให้แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยมีกองแผนงานและสารสนเทศ  เป็นหน่วยงานระดับกอง  และ
เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 

/(๑) ศึกษา... 
 



ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

- ๔ - 
 

  (๑)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากําลังแรงงาน 
  (๒)  จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง  
รวมท้ังเร่งรัด  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด 
  (๓)  เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกรม 
  (๔)  ดําเนินการประสานงาน  ติดตาม  และส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูล  การเช่ือมโยง
ข้อมูล  เพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  (๕)  ติดต่อและประสานโครงการความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
  (๖)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ประสานความร่วมมือ  และพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  (๗)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้   
รับมอบหมาย 

๑.๓  กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ 
  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ให้แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยมีกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ  เป็น
หน่วยงานระดับกอง  และเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑)  ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเพ่ือกําหนดมาตรการและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานและผู้ประกอบกิจการ 
  (๒)  ส่งเสริมการพัฒนานิสัยอุตสาหกรรมและองค์ความรู้เสริมในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
  (๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบกิจการ 
  (๔)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรี  เยาวชน  คนพิการและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
  (๕)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้   
รับมอบหมาย 

๑.๔ – ๑.๑๕  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ – ๑๒ 
  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ให้แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค  เป็นหน่วยงานระดับสูงกว่า
กอง  และเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑)  ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  กฎหมายว่าด้วย   
การจัดหางานและคุ้มครองคนหางานเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับสถานทดสอบฝีมือ  และการทดสอบฝีมือ  และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง ในเขตพ้ืนที่ 
  (๒)  จัดทําและประสานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของกรม 
  (๓)  ดําเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานโดยใช้
เทคโนโลยีระดับต่างๆ เพ่ือสร้างผู้ชํานาญการเฉพาะทาง 
 

/(๔) ดําเนิน... 
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  (๔)  ดําเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและ         
ผู้ประกอบกิจการ 
  (๕)  ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และดําเนินการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานใน 
เขตพ้ืนที่ 
  (๖)  สนับสนุนการใช้หรือปรับปรุงระบบ  รูปแบบ  หลักสูตร  อุปกรณ์ช่วยฝึก  เทคโนโลยี   
การพัฒนาฝีมือแรงงาน  และการพัฒนาบุคลากรฝึกให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่ 
  (๗)  ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน  รวมทั้ง
ประสานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการในเขตพ้ืนที่ 
  (๘)  ดําเนินการให้สถานประกอบกิจการและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนํามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบการพัฒนากําลังแรงงานและการจ้างงานในเขตพ้ืนที่ 
  (๙)  ควบคุม  ดูแล  ให้คําปรึกษา  และสนับสนุนด้านเทคนิคและบุคลากรให้แก่ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานในเขตพ้ืนที่ 
  (๑๐)  สนับสนุนการฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้านเทคนิคและบุคลากรให้แก่ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานในเขตพ้ืนที่ 
  (๑๑)  เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ
จังหวัด 
  (๑๒)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้ 
รับมอบหมาย 

๑.๑๖  สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 
  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
ให้แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยมีสํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน  เป็น
หน่วยงานระดับสูงกว่ากอง  และเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑)  ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนามาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 
  (๒)  ส่งเสริมการจัดทําและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
  (๓)  จัดให้มีระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  การพัฒนาผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน  และการรับรองมาตรฐานฝีมอืแรงงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กําหนด 
  (๔)  ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต  ติดตาม  และกํากับดูแลผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน  และผู้ดําเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 
  (๕)  ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนํามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบการพัฒนากําลังแรงงานและการจ้างงาน 
  (๖)  ประสานและส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันฝีมือ
แรงงานทุกระดับ  และส่งเสริมการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ 
  (๗)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพแรงงานฝีมือและวิชาชีพควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด 
  (๘)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้   
รับมอบหมาย 

/๑.๑๗  สํานัก... 
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๑.๑๗  สํานักพัฒนาผูฝ้ึกและเทคโนโลยีการฝึก 
  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ให้แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยมีสํานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก  เป็นหน่วยงาน
ระดับสูงกว่ากอง  และเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑)  ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบและรูปแบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
  (๒)  เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบการพัฒนาผู้ฝึกเก่ียวกับเทคนิคการฝึก  และ
วิทยาการในสาขาต่าง ๆ  และด้านอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  (๓)  จัดทําและพัฒนาหลักสูตร  ชุดการฝึก  มาตรฐานการฝึก  อุปกรณ์ช่วยฝึกและนวัตกรรม
เทคโนโลยีในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  (๔)  ฝึกอบรมผู้ฝึกเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
  (๕)  การแนะแนวและพัฒนาพ้ืนฐานศักยภาพแก่กําลังแรงงานในระดับต่าง ๆ 
  (๖)  บริหารจัดการศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  (๗)  ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่สถานฝึกอบรมของภาครัฐ
และภาคเอกชน 
  (๘)  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาผู้ฝึก
และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงาน 
  (๙)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้   
รับมอบหมาย 

๑.๑๘  กลุ่มกฎหมาย 
  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
กําหนดให้มีกลุ่มกฎหมาย  เป็นหน่วยงานที่มีช่ือปรากฎในกฎกระทรวง  และเป็นหน่วยงานราชการบริหาร
ส่วนกลาง  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับสถานทดสอบฝีมือและการ
ทดสอบฝีมือ  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  (๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานยึด  อายัด  และขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  งานคดีปกครอง   
งานคดีแรงงาน  และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 
  (๓)  ให้คําปรึกษาและแนะนํา  ตลอดจนเสนอความเห็นเก่ียวกับกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  
ประกาศ  คําสั่ง  และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  (๔)  ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม 
  (๕)  พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์คําสั่งหรือคําวินิจฉัยตามกฎหมาย กฎ  และ
ระเบียบในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

/(๖) ปฎิบัติ... 
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  (๖)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑.๑๙  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เป็นหน่วยงานท่ีมีช่ือปรากฎในกฎกระทรวง  และเป็นหน่วยงานราชการ
บริหารส่วนกลาง  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑)  ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
  (๒)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑.๒๐  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
กําหนดให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เป็นหน่วยงานที่มีช่ือปรากฎในกฎกระทรวง  และเป็นหน่วยงานราชการ
บริหารส่วนกลาง  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑)  เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
  (๒)   ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
  (๓)  ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานภายในกรม 
  (๔)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ    
มอบหมาย 

๒.  หน่วยงานท่ีถูกกําหนดให้มีตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว๑๑  ลงวันท่ี  ๑๑  ธันวาคม  
๒๕๕๑  

ศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (๖๔ แห่ง) 
  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (๖๓  แห่ง)  และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
เป็นหน่วยงานที่ถูกกําหนดให้มีตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว๑๑  ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๑  
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑) ดําเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  เพ่ือพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานและ
ผู้ประกอบการ 
  (๒)  ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับจังหวัด 
  (๓) ส่งเสริม ประสานการสร้างเครือข่าย การพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานและ
ผู้ประกอบการ  รวมท้ังการบริการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในระดับจังหวัด 
  (๔)  ส่งเสริม  สนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในระดับจังหวัด 
  (๕)  เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ
จังหวัด  (กพร. ปจ.) 

/(๖) ปฎิบัติ... 
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  (๖)  ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 

๓.  หน่วยงานที่จัดต้ังเปน็การภายใน  มีฐานะเทียบเท่ากอง 

๓.๑  สํานักงานผู้ตรวจราชการกรม 
  สํานักงานผู้ตรวจราชการกรมเป็นหน่วยงานที่จัดต้ังเป็นการภายใน  ตามคําสั่งกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานที่ ๒๕/๒๕๕๒  ลงวันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๒  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑)  เป็นฝ่ายเลขานุการผู้ตรวจราชการกรม 
  (๒)  จัดทําแผนการตรวจราชการประจําปีของผู้ตรวจราชการกรม 
  (๓)  ดําเนินการติดต่อ  ประสานงานเกี่ยวกับงานตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม 
  (๔)  สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมเสนออธิบดี 
  (๕)  รวบรวมผลการปฏิบัติงานประจําปีของผู้ตรวจราชการกรม  เพ่ือเสนอประกอบการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
  (๖)  ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

๓.๒  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน 
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสนเป็นหน่วยงานที่จัดต้ังเป็นการภายใน  มีฐานะ
เทียบเท่ากอง  ตามคําสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ ๕๗๙/๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๐  มีอํานาจ
หน้าที่  ดังนี้ 
  (๑)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการฝึกและการให้บริการการฝึกที่เสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติและการค้าตามแนวชายแดน 
  (๒)  ดําเนินการ  ส่งเสริม  ให้คําปรึกษา  และประสานความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร
เก่ียวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานในระดับนานาชาติ 
  (๓)  ประสานหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ  เพ่ือจัดวางระบบบริหารและระบบการฝึก 
อบรม  จัดการฝึกอบรม  ทดสอบและรับรองฝีมือแรงงานตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานนานาชาติอ่ืน ๆ 
  (๔)  บริหารแผนงาน  โครงการ  งบประมาณ  และบุคลากรภายใต้ความร่วมมือที่ได้รับ     
การสนับสนุนจากรัฐบาล  องค์กรหรือมูลนิธิต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
  (๕)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  

๓.๓  กองคลงั 
  กองคลังเป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังเป็นการภายใน  มีฐานะเทียบเท่ากอง  ตามคําสั่งกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานที่ ๓๕๓/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๔๖  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑)  การจัดการงบประมาณรายจ่ายประจําปี การขออนุมัติเงินประจํางวดการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี   การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําป 
  (๒)  วางแผนในการจัดซื้อ  จัดจ้าง  การควบคุม  การเก็บรักษา  การจําหน่าย  งานอาคาร  
สถานที่และยานพาหนะ 

/(๓) รับผิด... 
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  (๓)  รับผิดชอบงานรับจ่ายเงินทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
  (๔)  จัดทําบัญชี  ทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ  จัดทําฎีกาและวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
  (๕)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๔  กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังเป็นการภายใน  มี
ฐานะเทียบเท่ากอง  ตามคําสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ ๑๓๓/๒๕๕๒  ลงวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๒  โดยมี
อํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑)  ศึกษา  วิเคราะห์  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงาน  การประสานงาน  
การฝึกอาชีพ  และการประสานแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  รวมถึงเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการส่งเสริม
ประสานและบูรณาการงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  (๒)  เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม  ประสานและบูรณาการงานพัฒนาฝีมือแรงงานและ
การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับภาครัฐ  เอกชน  องค์กรประชาชน และองค์กรอ่ืน  ทั้ง
ในและต่างประเทศ   รวมถึงกําหนดรูปแบบแนวทางการดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ
ต่าง ๆ  และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  (๓)  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงาน   
การฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.)  
  (๔)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

๓.๕  กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานที่จัดต้ังเป็นการภายใน  มีฐานะเทียบเท่า
กอง  ตามคําสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ ๔๓๖/๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๔๙  โดยมีอํานาจหน้าที่  
ดังน้ี 
  (๑)  ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําข้อมูลทางวิชาการและหลักเกณฑ์ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ   
การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  และกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  (๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  (๓)  เป็นศูนย์กลางข้อมูลการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้เก่ียวข้อง 
  (๔)  ส่งเสริมเพ่ือให้มีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานและ       
การขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  การนําคนต่างด้าวซึ่งเป็น
ช่างฝีมือหรือผู้ชํานาญการเพ่ือเป็นครูฝึกรวมทั้งคู่สมรส  และบุคคลซ่ึงอยู่ในอุปการะเข้ามาในราชอาณาจักร  
รวมท้ังการให้ความเห็นชอบการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในเรื่องรายละเอียดเก่ียวกับการฝึกหลักสูตรและ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ือขอรับสิทธิและประโยชน์ และประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  (๕)  บริหารจัดการเงินกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและ
ตามกฎหมายอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

/(๖) ประสาน... 
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  (๖)  ประสานและติดตามผลการดําเนินการงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  (๗)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

๓.๖  กองการเจ้าหน้าท่ี 
  กองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังเป็นการภายใน  มีฐานะเทียบเท่ากอง  ตามคําสั่งกรม
พัฒนาฝีมือแรงงานที่ ๔๕๖/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๑  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑)  วางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคล 
  (๒)  พัฒนาบุคลากรของกรม 
  (๓)  เสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ  และสวัสดิการข้าราชการและ
ลูกจ้างของกรม 
  (๔)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

๓.๗  กองวิเทศสัมพนัธ ์
  กองวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังเป็นการภายใน  ขึ้นตรงต่ออธิบดี  ตามคําสั่งกรม
พัฒนาฝีมือแรงงานที่ ๑๖๗/๒๕๕๒  ลงวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๒  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑)  ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาฝีมือ
แรงงานของกรม 
  (๒)  จัดทําโครงการ  แผนงาน  และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่าง
ประเทศในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  (๓)  พิจารณากลั่นกรองการร่างและแปลสัญญา  และข้อตกลงระหว่างกรมกับต่างประเทศ  
รวมท้ังวิเคราะห์และเสนอความเห็น 
  (๔)  พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนต่างประเทศและประสานงานการจัดส่งผู้แทนไปร่วม
ประชุม  ศึกษา  อบรม  ดูงานต่างประเทศ 
  (๕) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการความร่วมมือต่าง ๆ 
  (๖)  ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๘  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้นตรงอธิบดี  ตามคําสั่งกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานที่ ๑๙๕/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑)  ดําเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี  และ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสมํ่าเสมอ 
  (๒)  สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพ่ือรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา  
ทั้งน้ี  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดําเนินการตามท่ีหัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย  หรือตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
  (๓)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้ง  หรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมให้นําความในข้อ ๑๖ (๒) มาใช้กับข้าราชการ 

/ในกลุ่มงาน... 
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ในกลุ่มงานคุ้มครองด้วย  โดยอนุโลมโดยให้ ก.พ. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ 
  (๔)  ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนราชการ 
  (๕)  ดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามที่หัวหน้าส่วนราชการ  
คณะกรรมการจริยธรรม  หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย  ทั้งน้ี  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดํารง
ตําแหน่งในกลุ่มงานดังกล่าว 

๓.๙  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ 
  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬเป็นหน่วยงานที่จัดต้ังเป็นหน่วยงานภายใน  มีฐานะ
เทียบเท่ากอง  ตามคําสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ ๓๖๐/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔  โดยมี
อํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑)  งานสารบรรณ  ธุรการทั่วไปและงานบริหารงานบุคคล 
  (๒)  งานการเงินบัญชี  พัสดุ 
  (๓)  งานดูแลอาคาร  สถานที่  ยานพาหนะ 
  (๔)  งานแผนงาน  งบประมาณ  และการติดตามประเมินผล 
  (๕)  งานประชาสัมพันธ์  ข้อมูล  ข่าวสารการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  (๖)  งานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ 
  (๗)  ให้บริการด้านกองทุนเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงานในระดับจังหวัด 
  (๘)  ส่งเสริมและประสานเครือข่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  (๙)  ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช้ัน ๑  และการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับ
จังหวัด 
  (๑๐)  พัฒนาฝีมือและศักยภาพแก่กําลังแรงงาน  ผู้ประกอบการ  กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ใน
เทคโนโลยีระดับต้นด้านเครื่องกลอุตสาหกรรม  ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  และคอมพิวเตอร์  ก่อสร้างและ
อุตสาหกรรมศิลป์  การประกอบและการบริการ 
  (๑๑)  ส่งเสริมภาคเอกชนในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  และการแข่งขันฝีมือแรงงาน 
  (๑๒)  พัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ 
  (๑๓)  สนับสนุนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ให้เป็นเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานและ
พัฒนาบุคลากร 
  (๑๔)  ปฎิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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