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รักษาภารกิจ (ลดภารกิจ)
การฝFกอบรมและการทดสอบมาตรฐานฯ
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เพิ่มภารกิจ
� ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
(Policy Advisor)(Policy Advisor)

� กํากับดูแลระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� (Regulator)
�ส�งเสริม/ประสานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
ในสถานประกอบกิจการ (Facilitator/Coordinator)



รักษาภารกิจหลัก
�ฝ=กอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝ@มือแรงงานในสาขา
ที่ส�งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ/ตลาดแรงงาน ที่ส�งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ/ตลาดแรงงาน 
(Operator)



ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย3 
(Policy Advisor)
�สนับสนุนขFอมูลจัดทําแผนพัฒนากําลังแรงงานระดับ�สนับสนุนขFอมูลจัดทําแผนพัฒนากําลังแรงงานระดับ
จังหวัด

�รวบรวมขFอมูลในระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการทําหนFาที่
ฝJายเลขานุการคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ@มือแรงงาน



ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย3 
(Policy Advisor) (ต อ)
�ผลักดันการบูรณาการดFานการพัฒนาฝ@มือแรงงาน�ผลักดันการบูรณาการดFานการพัฒนาฝ@มือแรงงาน
โดยกลไก กพร.ปช.และกพร.ปจ.



กํากับดูแลระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย3 
(Regulator)
� กํ า กับ ดูแลศูนย�ทดสอบมาตรฐานฝ@ มือแรงงานกํา กับ ดูแลศูนย�ทดสอบมาตรฐานฝ@ มือแรงงาน
/ศูนย�ประเมินความรูFความสามารถ

� กํากับดูแลคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝ@มือแรงงาน
/การฝ=กอบรมฝ@มือแรงงาน



กํากับดูแลระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย3 
(Regulator) (ต อ)
�ออกใบอนุญาตผูFดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ@มือออกใบอนุญาตผูFดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ@มือ
แรงงาน/ศูนย�ฝ=กอบรมฝ@มือแรงงาน 



ส งเสริม/ประสานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย3
ในสถานประกอบกิจการ (Facilitator/Coordinator)
�สนับสนุนการพัฒนาและจัดทํามาตรฐานฝ@มือแรงงาน�สนับสนุนการพัฒนาและจัดทํามาตรฐานฝ@มือแรงงาน
แห�งชาติ (มาตรา 22) 

�ส�งเสริมใหFผูFประกอบกิจการ หรือผูFประกอบอาชีพ
จัดทํามาตรฐานฝ@มือแรงงานของตน (มาตรา 26)



ส งเสริม/ประสานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย3
ในสถานประกอบกิจการ (Facilitator/Coordinator) 
(ต อ)(ต อ)
�ส�งเสริมผูFประกอบกิจการใหFจัดตั้งศูนย�ฝ=กอบรมฝ@มือ
แรงงาน และศูนย�ทดสอบมาตรฐานฝ@มือแรงงาน

�บริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝ@มือแรงงาน



ส งเสริม/ประสานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย3
ในสถานประกอบกิจการ (Facilitator/Coordinator) 
(ต อ)(ต อ)
�สรFางและส�งเสริมเครือข�ายพัฒนาฝ@มือแรงงาน
� จัดการแข�งขันฝ@มือแรงงาน
� ดําเนินการร�วมกับสถาบันอาชีวศึกษา



ส งเสริม/ประสานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย3
ในสถานประกอบกิจการ (Facilitator/Coordinator) 
(ต อ)(ต อ)
�ใหFคําปรึกษาผูFประกอบกิจการในการพัฒนางาน 
การเพิ่มผลิตภาพ โดยเฉพาะในกลุ�ม SMEs



ฝFกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานในสาขา
ที่ส งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ/ตลาดแรงงาน 
(Operator)(Operator)
�พิจารณารับรองหลักสูตร
�ฝ=กอบรมฝ@มือแรงงาน (ลดบทบาท)
�ทดสอบมาตรฐานฝ@มือแรงงาน (ลดบทบาท)



บทบาทและภารกิจใหม 
ตามพระราชบัญญัติส งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557



ตามพระราชบัญญัติส งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
� ศูนย�ประเมินความรูFความสามารถกลาง� ศูนย�ประเมินความรูFความสามารถกลาง
�นายทะเบียน
�พนักงานเจFาหนFาที่



หน วยงานของกรมพัฒนาฝ�มือแรงงานที่ตั้งอยู ในเขตพื้นที่

�สถาบันพัฒนาฝ@มือแรงงานภาค
� ศูนย�พัฒนาฝ@มือแรงงานจังหวัดศูนย�พัฒนาฝ@มือแรงงานจังหวัด
� ศูนย�พัฒนาฝ@มือแรงงานกรุงเทพมหานคร



�ทําหนFาที่ประเมินและออกหนังสือรับรองความรู�
ความสามารถในสาขาอาชีพที่รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงแรงงานประกาศกําหนดกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด

�สาขาอาชีพที่อาจเปXนอันตรายต�อสาธารณะ 
หรือตFองใชFผูFมีความรูFความสามารถ

19



� รับคําขอรับรองเปXนองค�กรอาชีพ (เสนอคณะกรรมการ
ส�งเสริมการพัฒนาฝ@มือแรงงานพิจารณา)

�ออกสมุดประจําตัวและบันทึกขFอมูลในสมุดประจําตัว�ออกสมุดประจําตัวและบันทึกขFอมูลในสมุดประจําตัว
� รับขึ้นทะเบียนผูFประเมิน
�ออกหนังสือรับรองการเปXนศูนย�ประเมินความรูF
ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2)
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�อนุญาตใหFใชFเครื่องหมายที่แสดงใหFเห็นว�า
เปXนผูFประกอบกิจการซึ่งจFางงานผูFไดFรับหนังสือรับรอง
ความรูFความสามารถความรูFความสามารถ
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�เปรียบเทียบปรับ ในกรณีที่มีผูFฝJาฝ̀นหรือไม�ปฏิบัติ
ตามพ.ร.บ.นี้ เช�น
◦ผูFปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่รัฐมนตรีประกาศ◦ผูFปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด โดยไม�มีหนังสือรับรองความรูFความสามารถ
◦จFางงานผูFไม�มีหนังสือรับรองความรูFความสามารถ
ทํางานในสาขาอาชีพที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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�เปรียบเทียบปรับ ในกรณีที่มีผูFฝJาฝ̀นหรือไม�ปฏิบัติ
ตามพ.ร.บ.นี้ เช�น
◦ศูนย�ประเมินความรูFความสามารถ โดยไม�มีหนังสือ◦ศูนย�ประเมินความรูFความสามารถ โดยไม�มีหนังสือ
รับรองความรูFความสามารถ
◦เปXนผูFประเมินความรูFความสามารถ โดยไม�มีหนังสือ
รับรอง

23



�มีอํานาจเขFาไปในสถานที่เพื่อตรวจตราและใหF
คําแนะนํา ในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.นี้

�มีอํานาจออกหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวขFองมาใหF�มีอํานาจออกหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวขFองมาใหF
ถFอยคําหรือส�งเอกสารมาประกอบการพิจารณา

�ตFองแสดงบัตรประจําตัว

24



การเตรียมความพร�อมบุคลากร



การจัดตั้งหน วยงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
�กรมพัฒนาฝ@มือแรงงานมีคําสั่งจัดตั้ง 
“สํานักงานรับรองความรูFความสามารถ”“สํานักงานรับรองความรูFความสามารถ”
เปXนหน�วยงานภายในขึ้นตรงต�ออธิบดี โดยมีอํานาจ
หนFาที่ในการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
การรับรองความรูFความสามารถตามพระราชบัญญัตินี้
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พัฒนาบุคลากร
�ฝ=กอบรมบุคลากรใหFมีความรูFความเขFาใจในเนื้อหา
ของกฎหมาย และหนFาที่ที่จะตFองดําเนินการของกฎหมาย และหนFาที่ที่จะตFองดําเนินการ
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แนวทางการบริหารและพัฒนากําลังคนของกรมพัฒนา
ฝ�มือแรงงานรองรับบทบาทและภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ในระยะเวลา 5 ป�ในระยะเวลา 5 ป�
�มาตรการการเกลี่ยอัตรากําลัง
�มาตรการดFานการเตรียมความพรFอม 
�มาตรการดFานการพัฒนาบุคลากร

28



แนวทางการบริหารและพัฒนากําลังคนของกรมพัฒนา
ฝ�มือแรงงานรองรับบทบาทและภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ในระยะเวลา 5 ป� (ต อ)ในระยะเวลา 5 ป� (ต อ)
�มาตรการดFานการจัดการความรูF
�มาตรการใหFองค�กรภายนอกเขFามาดําเนินการ
ตามภารกิจที่ขาดอัตรากําลัง
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มาตรการการเกลี่ยอัตรากําลัง
� จัดทําฐานขFอมูลบุคลากรใหFเปXนปhจจุบัน ซึ่งสามารถ
จําแนกขFอมูลบุคลากรตามสายงาน ความรูFความสามารถ จําแนกขFอมูลบุคลากรตามสายงาน ความรูFความสามารถ 
และสมรรถนะ เปXนตFน

� สํารวจความตFองการกําลังคนในแต�ละพื้นที่ จําแนกตาม
สายงาน ความรูFความสามารถ สมรรถนะ

30



มาตรการการเกลี่ยอัตรากําลัง (ต อ)
� สํารวจความตFองการของกําลังคนที่พรFอมจะเปลี่ยน
สายงาน สถานที่ทํางาน ตามความสมัครใจสายงาน สถานที่ทํางาน ตามความสมัครใจ

� กําหนดมาตรการสรFางแรงจูงใจใหFแก�บุคลากร
ในการเปลี่ยนสายงาน

31



มาตรการด�านการเตรียมความพร�อม
�แผนทดแทนอัตรากําลัง
◦จัดทําแผนพัฒนาเสFนทางความกFาวหนFาในสายอาชีพ◦จัดทําแผนพัฒนาเสFนทางความกFาวหนFาในสายอาชีพ
ใหFครอบคลุมทุกสายงาน
◦จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่มศีักยภาพสูงใหFมีโอกาส
กFาวหนFาอย�างรวดเร็ว

32



มาตรการด�านการเตรียมความพร�อม (ต อ)
�แผนสรFางความต�อเนื่องทางการบริหารและวิชาการ
ที่สําคัญที่สําคัญ
◦กําหนดหลักเกณฑ�ในการสรรหา คัดเลือก พัฒนา 
และบรรจุแต�งตั้งในตําแหน�งสําคัญที่มีความโปร�งใส 
เปXนธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
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มาตรการด�านการเตรียมความพร�อม (ต อ)
� กําหนดมาตรการเสริมเพื่อรักษาบุคลากรที่ดี 
มีสมรรถนะ และความพรFอมในการปฏิบัติงานตามมีสมรรถนะ และความพรFอมในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของกรมพัฒนาฝ@มือแรงงานที่จะเปลี่ยนแปลงไป
ในอนาคตอย�างต�อเนื่อง

34



มาตรการด�านการพัฒนาบุคลากร
� วิเคราะห� ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ตามสมรรถนะที่จําเปXนในการปฏิบัติงานใหFครอบคลุมตามสมรรถนะที่จําเปXนในการปฏิบัติงานใหFครอบคลุม
ทุกสายงาน ทุกระดับ สอดคลFองกับแผนพัฒนา
เสFนทางความกFาวหนFาในสายอาชีพ
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มาตรการด�านการพัฒนาบุคลากร (ต อ)
�พัฒนาบุคลากรอย�างเปXนระบบและต�อเนื่อง
◦เพื่อเสริมสรFางกระบวนทัศน� ค�านิยม เจตคติในการ◦เพื่อเสริมสรFางกระบวนทัศน� ค�านิยม เจตคติในการ
ปฏิบัติงานร�วมกัน ปลูกฝhงคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
◦เพื่อใหFรองรับการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว
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มาตรการด�านการพัฒนาบุคลากร (ต อ)
�พัฒนาบุคลากรอย�างเปXนระบบและต�อเนื่อง
◦เพื่อสรFางวิทยากรตFนแบบ ใหFเปXนนักพัฒนาฝ@มือแรงงาน◦เพื่อสรFางวิทยากรตFนแบบ ใหFเปXนนักพัฒนาฝ@มือแรงงาน
มืออาชีพ เสริมสรFางเครือข�าย
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มาตรการด�านการจัดการความรู�
�ผลักดันใหFเกิดองค�ความรูF ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
� จัดทําคลังความรูFมาตรฐานการปฏิบัติงานรายตําแหน�ง � จัดทําคลังความรูFมาตรฐานการปฏิบัติงานรายตําแหน�ง 
ระดับชั้นงาน และการเขFาถึงระบบคลังขFอมูล
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มาตรการให�องค3กรภายนอกเข�ามาดําเนนิการตามภารกิจที่ขาด
อัตรากําลัง
� ส�งเสริมใหFหน�วยงานภายนอกจัดตั้ง
◦ศูนย�ทดสอบมาตรฐานฝ@มือแรงงาน◦ศูนย�ทดสอบมาตรฐานฝ@มือแรงงาน
◦ศูนย�ฝ=กอบรมฝ@มือแรงงาน
◦ศูนย�ประเมินความรูFความสามารถตามมาตรา 26/4 (2)

� ส�งเสริมการจัดทาํมาตรฐานฝ@มอืแรงงานตามมาตรา 26
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