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เอกสารประกอบการบรรยาย 

เร่ือง ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ!มือแรงงาน 
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานราชการ” 

วันท่ี 26 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท7 กรุงเทพฯ 
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กองส�งเสริมการพัฒนาฝ!มือแรงงาน 

 

วิสัยทัศน7กรมพัฒนาฝ!มือแรงงาน 
กําลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได�มาตรฐานสากล 
พันธกิจ 

1. จัดทําและพัฒนามาตรฐานฝ�มือแรงงานให�สอดคล�องกับมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานและผู�ประกอบกิจการให�สามารถแข,งขันได�ในตลาดโลก 
3. ส,งเสริมการมีส,วนร,วมและสร�างเครือข,ายการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 

นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ7 จันทร7โอชา)  
นโยบายหลัก ท่ี ๓การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร�างโอกาสเข�าถึงบริการของรัฐ 
ข�อ ๓.๑ ในระยะเฉพาะหน�า จะเร,งรัดสร�างอาชีพ และการมีรายได�ท่ีม่ันคงแก,ผู�ท่ีเข�าสู,ตลาดแรงงาน รวมท้ังสตรี
ผู�ด�อยโอกาส และแรงงานข�ามชาติท่ีถูกกฎหมาย พร�อมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให�แรงงานท้ังระบบมี
โอกาสเข�าถึงการเรียนรู�และพัฒนาทักษะฝ�มือแรงงานในทุกระดับอย,างมีมาตรฐานฯ 
 

เป<าหมาย การดําเนินการด�านพัฒนาฝ�มือแรงงานของกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘รวมท้ังส้ิน ๓,๖๐๑,๐๓๐ คนจําแนกเปCน 
            กรมฯ ดําเนินการเอง  ๑๘๓,๓2๒ คนส�งเสริมเอกชนดําเนินการ  ๓,๔๑๗,๗๐๘ คน 
เป@าหมาย การดําเนินงานตามยุทธศาสตรBการจัดสรรงบประมาณประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ผลผลิต    พัฒนาศักยภาพฝ�มือแรงงานท้ังระบบให�สอดคล�องกับความต�องการของตลาดแรงงาน และการ 
             ประกอบอาชีพเป@าหมาย ๓,๔๑๗,๗๐๘ คน 
กิจกรรม  ส,งเสริมและสนับสนุนให�สถานประกอบกิจการดําเนินการฝGกอบรมฝ�มือแรงงานตามพ.ร.บ.ส,งเสริมฯ   
            เป@าหมาย ๓,๔๑๗,๗๐๘ คน  

(๑) รับรองหลักสูตรและค,าใช�จ,ายในการฝGกอบรมฝ�มือแรงงานของสถานประกอบกิจการตามพ.ร.บ. 
ส,งเสริมฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป@าหมาย ๗,๑๓7 แห,ง จํานวน ๓,๔๑๗,๗๐๘ คน  

(๒) ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการดําเนินการฝGกอบรมตามพ.ร.บ.ส,งเสริมฯ จํานวน 435 แห,ง 
*** เป@าหมาย คือสถานประกอบกิจการท่ัวไปท่ีมีลูกจ�างต้ังแต, ๑ คนข้ึนไปและสถานประกอบกิจการท่ีอยู,ใน
ข,ายบังคับกองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงาน ต้ังแต, ๑๐๐ คนข้ึนไป 

 

การดําเนินการภายใต�พระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ!มือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(ยกเลิกพระราชบัญญัติส�งเสริมการฝKกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗)  
วัตถุประสงค7ตามพ.ร.บ. 
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 ความจําเปNนของงานพัฒนาฝ�มือแรงงาน  ได�มีการตราพระราชบัญญัติส,งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
พ.ศ. 2545  มีผลใช�บังคับต้ังแต,วันท่ี  29  มกราคม  พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงคBเพ่ือส,งเสริมสนับสนุน 
ให�สถานประกอบกิจการภาคเอกชน มีส,วนร,วมในการพัฒนาฝ�มือแรงงานให�มากยิ่งข้ึน โดยการใช�มาตรการ 
จูงใจในด�านการยกเว�นภาษีอากร รวมท้ังการให�สิทธิประโยชนBในด�านต,าง ๆ และปรับปรุงสิทธิและประโยชนB 
ให�มีความเหมาะสมและเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ในกรณีท่ีสถานประกอบกิจการจัดให�มีการฝGกอบรมฝ�มือแรงงานให�กับ
บุคคลท่ีจะรับเข�าทํางาน  โดยการฝGกเตรียมเข�าทํางาน  การฝGกอบรมฝ�มือแรงงานให�แก,ลูกจ�างของตน โดยการ
ฝGกยกระดับฝ�มือแรงงานและการฝGกเปลี่ยนสาขาอาชีพ  ซ่ึงในขณะนี้โดยเฉพาะด�านภาษี  มีสิทธิยกเว�นภาษี 
เงินได�เปNนจํานวนร�อยละร�อยของค,าใช�จ,ายท่ีใช�ในการฝGกอบรม และกําหนดให�มีการส,งเสริมในเรื่องมาตรฐาน
ฝ�มือแรงงานให�กว�างขวาง  นอกจากนี้ให�มีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงานข้ึน  เพ่ือเปNนทุนหมุนเวียน
สําหรับใช�จ,ายเก่ียวกับการส,งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน  โดยกําหนดให�ผู�ประกอบกิจการในประเภท  ชนิด  
ขนาด  รวมท้ังสัดส,วนจํานวนผู�รับการฝGกต,อจํานวนลูกจ�างท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด  
มีหน�าท่ีส,งเงินสมทบเข�ากองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงานในอัตราไม,เกินร�อยละ 1 ของค,าจ�างท่ีผู�ประกอบกิจการ 
จ,ายให�แก,ลูกจ�างในป�สุดท�ายก,อนป�ท่ีมีการส,งเงินสมทบ  เว�นแต,เปNนผู�ซ่ึงจัดให�มีการฝGกอบรมฝ�มือแรงงาน 
ตามสัดส,วนท่ีกําหนด ซ่ึงจากการท่ีพระราชบัญญัติส,งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน พ.ศ. 2545มีผลบังคับใช�
ต้ังแต,วันท่ี  29  มกราคม  2546  เปNนต�นมา   
 

กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
ข�อกฎหมายของกระทรวงแรงงาน 

1. พระราชบัญญัติส,งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน พ.ศ. 2545(ยกเลิกพระราชบัญญัติส,งเสริมการฝGก
อาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗) 

2. ประกาศกระทรวงแรงงานประกาศคณะกรรมการส,งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงานฉบับต,างๆ 
3. ระเบียบคณะกรรมการส,งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงานฉบับต,างๆ 
4. พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓)พ.ศ. ๒๕๕๑  
5. ประกาศคณะกรรมการค,าจ�าง เรื่อง อัตราค,าจ�างตามมาตรฐานฝ�มือ (ฉบับท่ี ๓) 
6. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ�มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ. ๒๕๓๗ฯลฯ 
ข�อกฎหมายของหน�วยงานอ่ืน 

1. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว,าด�วยการยกเว�นภาษี (ฉบับท่ี ๔๓๗)  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได� (ฉบับท่ี ๑๔๘) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑB วิธีการ 
เง่ือนไขการยกเว�นภาษีเงินได�ของบริษัท หรือห�างหุ�นส,วนนิติบุคคลสําหรับเงินได�ท่ีได�จ,ายไปเปNนค,าใช�จ,ายในการ
ฝGกอบรมให�แก,ลูกจ�างของบริษัท หรือห�างหุ�นส,วนนิติบุคคล 
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3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว�นอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แห,ง
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับท่ี ๘) 

4. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดสถานศึกษาหรือสถานฝGกอบรมฝ�มือแรงงานท่ีรับลูกจ�าง
ของบริษัทหรือห�างหุ�นส,วนนิติบุคคลเข�าศึกษาหรือฝGกอบรม 
 

หน�าท่ีความรับผิดชอบตามกฎหมายในฐานะหน�วยปฏิบัติ 
- งานรับรองหลักสูตรการฝKกอบรม 
1. รับคําขอและพิจารณาหลักสูตรและค,าใช�จ,ายในการฝGกอบรม และดําเนินการออกหนังสือรับรองหรือ

ใบอนุญาตเก่ียวกับการให�ความเห็นชอบหลักสูตรฝGกอบรมฝ�มือแรงงานตามพระราชบัญญัติส,งเสริมการพัฒนา
ฝ�มือแรงงาน พ.ศ. 2545  เพ่ือนําไปใช�ขอรับสิทธิประโยชนBด�านภาษี และนําไปประเมินเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝ�มือแรงงานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

๑.๑ การฝGกเตรียมเข�าทํางาน 
- เห็นชอบหลักสูตรการฝGกเตรียมเข�าทํางาน  กรณีดําเนินการฝGกอบรมเอง 
- เห็นชอบหลักสูตรและรายการค,าใช�จ,ายในการฝGกอบรม  กรณีผู�ดําเนินการฝGกส,งผู�รับการฝGกเตรียม 
เข�าทํางานไปรับการฝGกอบรมภายนอกกับสถานศึกษาหรือ สถานฝGกอบรมฝ�มือแรงงาน 
- รับทราบหลักสูตรท่ีผู�ดําเนินการฝGกรับนักเรียน  นิสิต  นักศึกษาและบุคคลท่ีทางราชการส,งมาฝGก 

๑.๒ การฝGกยกระดับฝ�มือแรงงานและการฝGกเปลี่ยนสาขาอาชีพ 
-   รับคําขอและพิจารณาให�ความเห็นชอบหลักสูตร  รายละเอียดท่ีเก่ียวข�องและรายการค,าใช�จ,ายในการ
ฝGกยกระดับฝ�มือแรงงานและการฝGกเปลี่ยนสาขาอาชีพ 
๒. รับคําขอและพิจารณาอนุญาตจัดต้ังศูนยBฝGกอบรมฝ�มือแรงงานเสนอคณะกรรมการส,งเสริมการพัฒนา

ฝ�มือแรงงาน เพ่ืออนุญาตรายการเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณBท่ีนําเข�ามาในราชอาณาจักรเพ่ือใช�ในการ
ฝGกอบรมในศูนยBฝGกอบรมฝ�มือแรงงาน 

๓. รับคําขอและดําเนินการเสนอคณะกรรมการส,งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน เพ่ืออนุญาตคนต,างด�าวท่ี
เปNนช,างฝ�มือ หรือผู�ชํานาญการเข�ามาในราชอาณาจักรเพ่ือเปNนครูฝGก พร�อมคู,สมรสและบุคคลซ่ึงอยู,ในอุปการะ 

๔. รับข้ึนทะเบียนผู�ประกอบกิจการท่ีอยู,ในข,ายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
๕. รับและตรวจสอบแบบแสดงการจ,ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
๖. พิจารณาการประเมินเงินสมทบกองทุนการพัฒนาฝ�มือแรงงาน ตรวจสอบติดตามและเร,งรัดการชําระ

เงินสมทบ รวมท้ังรับเรื่องอุทธรณBเงินสมทบ 
๗. ติดตามเรียกเก็บเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
- งานกองทุนพัฒนาฝ!มือแรงงาน 
๑. รับชําระเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
๒. รับคําขอและพิจารณาการขอกู�ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
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๓. เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาให�เงินช,วยเหลือหรืออุดหนุนและการให�เงินกู�ยืมกองทุนพัฒนาฝ�มือ
แรงงาน และเสนอคณะกรรมการส,งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงานอนุมัติการให�เงินช,วยเหลือและการให�เงิน
กู�ยืมกองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงาน 

๔. ขอรับเงินกองทุนเพ่ือช,วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการท่ีเก่ียวกับการส,งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
๕. จัดทํานิติกรรมสัญญากู�ยืมเงินตรวจสอบติดตามเร,งรัดหนี้ และประสานการบังคับคดีลูกหนี้เงินกู�ยืม

กองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ลูกหนี้กองทุนเดิมท่ีจัดต้ังตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
ว,าด�วยกองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงาน พ.ศ. 2539) 

๖. รับชําระหนี้เงินกองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
๗. จัดทํางบประมาณกองทุน ดําเนินการด�านการเงินกองทุน บริหารกองทุน จัดทําบัญชีกองทุน งบดุล 

และรายงานการรับจ,ายเงินกองทุนตามกฎหมายท่ีกําหนด 
 

หน�าท่ีรับผิดชอบในฐานะหน�วยงานทางวิชาการ 
๑. สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงานภาค  ศูนยBพัฒนาฝ�มือแรงงานจังหวัด  ศูนยB

พัฒนาฝ�มือแรงงานกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเปNนหน,วยปฏิบัติ  โดยจัดทําหลักเกณฑBและแนวทางปฏิบัติในการ
ดําเนินการเพ่ือให�เปNนไปโดยถูกต�องและแนวเดียวกัน พร�อมทําคู,มือปฏิบัติสําหรับเจ�าหน�าท่ีและผู�รับบริการ 
เพ่ือให�เกิดความสะดวก  รวดเร็วในการดําเนินการ 

๒. ปฏิบัติหน�าท่ีเลขานุการคณะกรรมการส,งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน  โดยดําเนินการแต,งต้ัง
คณะอนุกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ รับและกลั่นกรองเรื่องท่ีจะนําเข�าสู,การพิจารณาของ
คณะกรรมการตามอํานาจหน�าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 

๓. เปNนฝZายเลขานุการคณะอนุกรรมการในการคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด,น 
๔. อบรมให�ความรู� เผยแพร, ประชาสัมพันธB และให�คําปรึกษาแนะนํา รวมท้ังจัดทําคู,มือการปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการส,งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน การขอรับสิทธิประโยชนB และกองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
๕. เปNนศูนยBกลางในการรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับการส,งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงานตามพระราชบัญญัติ

ส,งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน พ.ศ. 2545 
๖. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด�านการพัฒนาฝ�มือแรงงานตามพระราชบัญญัติส,งเสริมการ

พัฒนาฝ�มือแรงงาน พ.ศ. 2545 
๗. ติดตามและประเมินผลเก่ียวกับการฝGกอบรมฝ�มือแรงงาน  การให�สิทธิประโยชนBและกองทุนพัฒนา

ฝ�มือแรงงาน 
๘. ศึกษา วิเคราะหB กําหนดรูปแบบ แนวทางการดําเนินงาน และหลักเกณฑBต,างๆ ท่ีเก่ียวกับการส,งเสริม

การพัฒนาฝ�มือแรงงาน การขอรับสิทธิประโยชนB และการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงานตาม
กฎหมายว,าด�วยการส,งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงานและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

๙. ศึกษา วิเคราะหBป\ญหา อุปสรรค และให�ข�อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาหลักเกณฑBการดําเนินงานเก่ียวกับการ
ส,งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน การขอรับสิทธิประโยชนB และการบริหารกองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงาน 



 

6 

 

ต,อคณะกรรมการส,งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงานและผู�บริหาร รวมท้ังหน,วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับและคําสั่งต,างๆ  

๑๐. ศึกษา  วิเคราะหB  ข�อมูลและป\จจัยท่ีเก่ียวข�อง  รวมท้ังดําเนินการจัดทําหลักเกณฑBการขอรับสิทธิ
ประโยชนB  และเสนอแนวทางในการส,งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงานแก,ภาคเอกชน 

๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือท่ีได�รับมอบหมาย 
 
 
หมายเลขโทรศัพท7ติตต�อ 
ผู�อํานวยการกอง    0 2643 4977, 0 2245 1707 ต�อ 405 
งานบริหารท่ัวไป     0 2643 4977 
ฝSายพัฒนาระบบส�งเสริมการพัฒนาฝ!มือแรงงาน 0 2245 2365 
ฝSายการเงินและบัญชี 
 - งานการเงิน    0 2245 3217 
 - งานบัญชี    0 2245 3649 
ฝSายเงินอุดหนุนและเงินกู�    0 2643 6039 
ฝSายส�งเสริมการพัฒนาฝ!มือแรงงาน 
 - งานรับรองหลักสูตร   0 2245 4502 
 - งานประเมินเงินสมทบ   0 2245 1719 
 

……………………………………………………………………………………………….. 


