
 
 

        

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



ค ำน ำ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้พิจารณาทบทวน บทบาทภารกิจด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานและ
ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ          
และสังคมของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงแรงงาน ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่ อวันที่  22 กรกฎาคม 2559 ได้ก าหนดโครงสร้างและอ านาจหน้าที่             
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยได้จัดตั้งหน่วยงานเพิ่มข้ึน รวม 36 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มกฎหมาย ส านักงานเลขานุการกรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหาร   
การคลัง กองแผนงานและสารสนเทศ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ กองส่งเสริม              
การพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ส านักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยี          
การฝึก และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1-25 รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายในการพัฒนาก าลังแรงงานให้ตรง         
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0 รองรับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
และอุตสาหกรรมในอนาคต กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้ก าหนดช่ือหน่วยงานภายในเป็นสถาบันพัฒนา              
ฝีมือแรงงานเทคโนโลยีช้ันสูงใน 12 จังหวัดด้วย 

  

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้จัดท าเอกสาร “โครงสร้างและภารกิจการแบ่งหน่วยงานภายใน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” ข้ึนเพื่อเป็นเอกสารให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ส าหรับบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  
 

 
            (นายธีรพล  ขุนเมือง) 

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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ภาคผนวก 

ค าสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 2134/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
ค าสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 2135/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าข้อมูลโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ค าสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 1872/2559 เรื่อง การก าหนดชื่อหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 อ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพของก าลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ เพ่ือให้ก าลังแรงงานมีฝีมือ   
ได้มาตรฐานในระดับสากล มีความสามารถในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และเพ่ือส่งเสริ ม
การเป็นผู้ประกอบกิจการที่มีความสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน     
กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
  1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับสถานทดสอบฝีมือและการทดสอบฝีมือ และกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมหรือที่เกี่ยวข้อง 
  2) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางในการพัฒนาก าลังแรงงานของประเทศตลอดจนประสานแผนงานการฝึกอาชีพ 
ของทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
  3) จัดท าและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและความต้องการของตลาดแรงงาน 
  4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงาน การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ 
การจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแรงงานให้แก่ก าลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ 
  5) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน การประกอบอาชีพ และพัฒนาเครือข่ายการ
พัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  6) จัดท าแผนพัฒนาก าลังแรงงานและเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาก าลังแรงงานของประเทศ 
 7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

 ส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังต่อไปนี้ 
 (1) ส านักงานเลขานุการกรม 
 (2) กองบริหารการคลัง 
 (3) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (4) กองแผนงานและสารสนเทศ 
 (5) กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ 
 (6) กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 (7) – (31) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 - 25 
 (32) ส านักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 
 (33) ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 
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กลุ่มกฎหมาย รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน เฉพาะใน

ส่วนที่เกี่ยวกับสถานทดสอบฝีมือและการทดสอบฝีมือ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินงานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา ความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ งานคดีปกครอง งานคดีแรงงาน และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม 
(3) ให้ค าปรึกษาและแนะน า ตลอดจนเสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วย       

การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(4) ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม 
(5) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยตามกฎหมาย กฎและระเบียบในความรับผิดชอบของกรม และกฎหมายอ่ืน     

ที่เก่ียวข้อง 
 (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(3) ประสานและด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส านักงานเลขานุการกรม มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
 (2) ด าเนินการเก่ียวกับงานช่วยอ านวยการและงานประสานราชการ  
 (3) ด าเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการผู้บริหาร 
 (4) ด าเนินการเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรม  
 (5) ด าเนินการเก่ียวกับงานห้องสมุด 
 (6) ด าเนินการเก่ียวกับงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ รวมทั้งบริหารจัดการงานด้านสาธารณูปโภคของกรม 
 (7) ด าเนินการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 
 (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
กองบริหารการคลัง มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ด าเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของกรม 
 (2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ด าเนินการเก่ียวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรม 
 (2) จัดระบบงานและบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม  
 (3) ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 
 (4) เสริมสร้างวินัย พิทักษ์ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และด าเนินการทางวินัย 
 (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กองแผนงานและสารสนเทศ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงการก าหนดเป้าหมาย

การด าเนินงานตามภารกิจของกรม 
 (2) จัดท าและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง รวมถึงเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานในสังกัด 
 (3) ด าเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 
 (4) ด าเนินการประสานงาน ติดตาม และส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือการพัฒนาก าลังแรงงานและศักยภาพแรงงาน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 (5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ รวมถึงการติดต่อและประสานงานความร่วมมือและด าเนินโครงการความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 (6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือ และพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 (7) ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ  
 (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพ่ือพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ  
 (2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบกิจการ 
 (3) ส่งเสริมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพและองค์ความรู้เสริมในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
 (4) ส่งเสริมและให้ค าปรึกษา แนะน า ตามกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานการจ้างงานผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหรือผู้ผ่านการ

รับรองความรู้ความสามารถ  
 (5) ส่งเสริม สร้างเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุ สตรี เยาวชนคนพิการ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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   กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
    (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
    (2) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
    (3) ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
    (4) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการจ าแนกและก าหนดระดับความรู้ความสามารถ ก าหนดช่วงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับความรู้
ความสามารถ รวมถึงจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  
    (5) ก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
    (6) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ และการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฝีมือ รวมถึงการขอรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
    (7) บริหารจัดการและด าเนินการเพ่ือการประเมินผลกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงด าเนินการเก่ียวกับการให้กู้ยืมและการช่วยเหลือหรือ
อุดหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
    (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ - ๒๕ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (1) ด าเนินการก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
    (2) จัดท าแผนงานและแนวทางการพัฒนาก าลังแรงงานของจังหวัดในเขตพ้ืนที่และประสานแผนการฝึกอาชีพของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
    (3) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานและกระบวนการวิเคราะห์จ าแนกต าแหน่งงานหรือการบริหารค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติของก าลังแรงงาน รวมทั้งภาคส่วนอ่ืน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการ ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
    (4) ส่งเสริม ให้ค าแนะน าการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพในเขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบ 
    (5) ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงด าเนินการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน ในเขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบ 
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  (6) สนับสนุนการใช้หรือปรับปรุงระบบ รูปแบบการฝึกอบรม หลักสูตร อุปกรณ์ช่วยฝึก และเทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนาผู้ฝึก
ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  (7) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งประสานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและ
ศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  (8) ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการให้สถานประกอบกิจการและองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนน ามาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้ในระบบการพัฒนา
ก าลงัแรงงานและการจ้างงานในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  (9) ด าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ และเพ่ือ
สร้างผู้ช านาญการเฉพาะทาง ตลอดจนด าเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  (10) ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  (11) ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรอาชีพ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถ และสถานทดสอบฝีมือคนหางาน ในเขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบ 
  (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
   ส านักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบและรูปแบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
    (2) ด าเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบการพัฒนาผู้ฝึกเก่ียวกับเทคนิคการฝึกและวิทยาการในสาขาต่าง ๆ การก ากับและ
ส่งเสริมสถานฝึกอบรมภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือตอบสนองการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานของประเทศ การพัฒนาผู้ประเมินและการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
    (3) จัดท าและพัฒนา หลักสูตร ชุดการฝึก มาตรฐานการฝึก อุปกรณ์ช่วยฝึก และเทคโนโลยีในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
    (4) ฝึกอบรมผู้ฝึกเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
    (5) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงาน และส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแก่ก าลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ 
    (6) บริหารจัดการศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
    (7) ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่สถานฝึกอบรมของภาครัฐและภาคเอกชน 
    (8) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงาน 
    (9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย   
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  ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมถึงด าเนินการให้เชื่อมโยงกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับนานาชาติ  
   (2) พัฒนาผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
   (3) ส่งเสริมการจัดท าและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
   (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ทางวิชาการเก่ียวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การพัฒนาผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
และการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
   (5) ด าเนินการส่งเสริม สร้างเครือข่าย อนุญาต ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการของผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน    
และผู้ด าเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน  
   (6) ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนน ามาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้ในระบบการพัฒนาก าลังแรงงานและการจ้างงาน 
   (7) ด าเนินการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานทุกระดับ ทั้งภายในประเทศและในระดับนานาชาติ รวมถึงส่งเสริมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน     
มีส่วนร่วมหรือจัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน  
   (8) ด าเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
   (9) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์จ าแนกต าแหน่งงานหรือการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนให้กับสถานประกอบกิจการ  
   (10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรอืที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
                              พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มกฎหมาย 

ส านักงานเลขานุการกรม 

กองบริหารการคลัง 

กองแผนงานและสารสนเทศ 

กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ 
 

ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมีือแรงงาน 
 

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงาน 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1-25 

รองอธิบด ี
   ผู้ตรวจราชการกรม 

   อธิบด ี

โครงสร้าง และภารกิจการแบ่งหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับการวางแผนตรวจสอบ และจดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี แผนการตรวจสอบระยะยาว  
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป  

โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจและความส าคญัของเรื่องที่ตรวจสอบ 
3. จัดท ารายงานการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการใน 

การปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏบิัติงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยดั 
4. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ  เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไข

ของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผูต้รวจสอบภายในเสนอแนะ 
5. ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแนะน า และให้ความเห็นเกีย่วกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในต่ออธิบดี หน่วยรบัตรวจ  
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

1. ปฏิบัติงานวิชาการด้านการพัฒนาระบบราชการ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ระบบราชการเพื่อวางแผนและบริหารอัตราก าลัง โครงสร้างส่วนราชการ 
3. การวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
4. ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
5. ประสานงานกับส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะท างานแบ่งส่วนราชการภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
7. ศึกษา วิเคราะห์ และร่วมจัดท าตัวชี้วัดมิติที่ 1 ของค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มกฎหมาย 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝมีือแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจดัหางานและ
คุ้มครองคนหางานเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับสถานทดสอบฝมีือและการทดสอบฝีมือและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสญัญา งานยดึ อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินงานเกี่ยวกับความรับผดิทาง
แพ่งและอาญา ความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี งานคดีปกครอง   งานคดีแรงงาน และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ านาจ
หน้าท่ีของกรม 

3. ให้ค าปรึกษาและแนะน า ตลอดจนเสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการพัฒนาฝมีือแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม 
5. พิจารณาเสนอความเห็นเกีย่วกับการอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินจิฉัยตามกฎหมาย กฎ และระเบียบในความรับผิดชอบ

ของกรมและกฎหมายอื่นที่เกีย่วข้อง 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและประสาน
ราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 
- จัดเตรยีมงานพิธีการต่างๆ งานการกุศล งานบุญของ
กรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับ
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ  

2. งานประชุม 
- งานประชุมกรม งานประชุมกระทรวง ประชุม Staff 
Meeting ประชุม Morning Brief ติดตามและ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง สรุปสาระส าคัญ 
จัดท าและตรวจรายงานการประชมุกรม 

3. งานเลขานุการผู้บริหาร 
- รวบรวมนโยบาย หลักการปฏิบตัิราชการ ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ติดตามข้อสั่งการตามนโยบายประมวล
รายงาน และจัดท าข้อมูลเพื่อการบริหารงานของอธิบดี
และรองอธิบด ี

4. ด าเนินการอื่นใดท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
ส่วนราชการใดในกรม 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
 

 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ฝ่ายสารบรรณ กลุ่มงานช่วยอ านวยการและประสานราชการ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 

1. วางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ สนับสนุน
กิจกรรมของกรม 

2. จัดท าเอกสาร บทความ บทสมัภาษณ์ วารสาร เพื่อ
เผยแพรต่่อสื่อมวลชนแขนงต่างๆ 

3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ รวบรวม กลั่นกรองข้อมูล
ข่าวสารข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรม 

4. สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อสื่อมวลชนและประชาชน
ทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจและการด าเนินงานของกรม 

5. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ให้สาธารณชนได้รับรู ้

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และ          
การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 

2. งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบตัิการ 
แผนงบประมาณ จดัท าค าของบประมาณ      
การจัดสรรงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตาม
รวบรวมตัวช้ีวัดหน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ  
5. งานการเงิน งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และ

ครุภณัฑ ์
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานห้องสมุด กลุ่มงานสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาวะการท างาน 

1. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
- ศูนย์ข้อมูลกายภาพ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส ์

2. งานห้องสมุด 
- วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัย 
- จัดระบบการบริการให้ไดม้าตรฐาน 
- วิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ 
- จัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายความ 
ร่วมมือระหว่างห้องสมดุ 
- ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
- บริการแนะน า ตอบค าถาม และค้นคว้าสารสนเทศ 
รวมทั้งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ 
- วิเคราะห์และบันทึกข้อมูลสิ่งพิมพ์รัฐบาล และข้อมูลสื่อ
โสตทัศน์ 
- จัดท าดรรชนีวารสาร 
- บริการหนังสือพิมพ์และวารสารฉบับปัจจุบัน/ฉบับ
ล่วงเวลา 
- ดูแลรายการค่าปรับและน าส่งเงนิค่าปรับที่การเงิน 
- บริการ ยืม – คืน สื่อสารสนเทศ 
- คัดหนังสือเพื่อแทงจ าหน่ายและเปลี่ยนสถานะในระบบ
ฐานข้อมูล 

3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 

 

1. งานณาปนกิจสงเคราะห์กรม  จัดท าทะเบียนสมาชิกสงเคราะห์   
ค่าท าศพสมาชิก 

2.งานสวัสดิการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ การจดัหารายได้ ควบคุมการใช้จ่ายเงินสวสัดิการกรม การ
จัดตลาดนัด ร้านค้าสวัสดิการ การจัดหายาสามัญประจ าบ้าน การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

3.งานกีฬาและนันทนาการ จดักิจกรรมบ าเพญ็สาธารณะประโยชน์ 
เข้ากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น 

4. การตรวจสุขภาพประจ าปีของเจา้หน้าท่ีกรม 
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
 

1. ควบคุม ก ากับดูแล บ ารุงรักษา ซอ่มแซมรถยนต์ของ
ส่วนกลาง 

2. ควบคุม ดูแล การปรับปรุงภูมิทัศน์ตามจุดต่างๆ ท้ัง
ภายใน และภายนอกอาคารดูแลความปลอดภัย
อาคาร สถานท่ี ทรัพยส์ินภายในบริเวณกรมและ
ก ากับดูแลความสะอาดบรเิวณทั้งหมดของกรม 

3. ขออนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของกรม 
4. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกรณีการ

ก่อสร้างปรับปรุง แก้ไข ต่อเตมิ อาคารสถานท่ี 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
 

      
 

กลุ่มงานอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ 
ระบบงานตราก าลัง 
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 ฝ่ายบริหารทั่วไป  กลุ่มงานงบประมาณ 

 กองบริหารการคลัง 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
2. งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบตัิการ แผนงบประมาณ จัดท าค า

ของบประมาณการจดัสรรงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัดหนว่ยงาน 
4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงิน งานพัสดุงานทะเบียนพัสดุและครภุัณฑ ์
6. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

หรือไดร้ับมอบหมาย 
 
 
 
 

1. งานบริหารงบประมาณ  
- การจัดสรร การโอนจัดสรรงบประมาณ ตามกรอบการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูล 
ในระบบ GFMIS 
- การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเตมิระหวา่งปี เพ่ือจัดสรร และโอนจัดสรรงบประมาณ และบันทึกข้อมูลในระบบ 
GFMIS  
- การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และบันทึกข้อมลูในระบบ GFMIS 
- การก าหนดรหสังบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ในระบบ GFMIS 
- การจัดท างบประมาณเบิกแทนกนั และบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS    
2. งานจัดท ารายงาน และเร่งรดัตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
- การบันทึกงบประมาณ เงินประจ างวด การเบิกจ่าย และยอดคงเหลือในทะเบียนคมุงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
 งบกลาง งบประมาณเบิกแทนกัน 
- การคุมยอดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบกลาง  งบประมาณเบิกแทนกัน 
- การตรวจสอบและจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบกลาง  งบประมาณเบิกแทนกัน 
- การเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด (ตามเกณฑ์ เขียว เหลือง แดง) 
- การจัดท ารายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ(แบบ สงป.301, 302, 302/1) 
- การจัดท าทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายคา้งเบิกข้ามปี  
- การจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ระดับความส าเรจ็ของการด าเนนิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 
- การจัดเตรียมข้อมลูการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- การจัดท ารายงานผลการปฏิบตัิงานตามตัวช้ีวัดระดับกรม เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
- การจัดท ากรอบและตรวจสอบคะแนนตัวช้ีวัด 
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
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กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและการเงิน 

1. งานตรวจสอบเอกสาร 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
- สรุป/น าเสนอ กฎ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  มติ ครม. แนวปฏบิัติท่ีเกี่ยวข้องกับงานการเงินให้กรมทราบ  
พร้อมแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบและถือปฏิบัต ิ
- หารือกรมบัญชีกลาง กรณไีม่มรีะเบียบก าหนดให้เบิกจ่ายให้ค าแนะน า/ตอบข้อหารือ เกี่ยวกับระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
ให้กับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
2. งานยืมเงินของราชการเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ 
   - ยื่นแบบขอมีบัตรเครดิตรายบคุคล ต่อสถาบันผู้ออกบัตรเครดิต 
 - ตรวจสอบรายการรายละเอียดของสัญญาเงินยมื 
   - แจ้งสถาบันผู้ออกบัตรเครดิตเปิดวงเงินและระยะเวลาการใช้บัตรเครดิต 
   - แจ้งสถาบันผู้ออกบัตรเครดิตคุ้มครองสิทธิประกันชีวิตของผู้เดนิทาง กรณีซื้อบัตรโดยสารด้วยบตัรเครดิต 
- จัดท ารายงานลูกหนีค้้างช าระรายเดือนและติดตามหนี ้
3. งานเบิกจ่าย 
- ขอเบิกค่าใช้จ่ายตามเอกสารที่ไดร้ับอนุมัตผิ่านระบบ GFMIS และบันทึกการขอเบิกในระบบ PASS รวมทั้งหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
- ขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและเปลี่ยนแปลงข้อมลูหลักผู้ขาย 
- จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และใบรับใบส าคัญที่จ่าย ให้กับหน่วยงานในสังกัด 
4. งานรับ – จ่ายเงิน 
- รับ จ่าย ส่งคืน เก็บรักษาเงิน ท้ังเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ และเก็บรักษาหนังสือค้ าประกันสัญญา 
- บันทึกตัดจ่ายในระบบ GFMIS 
- บันทึกการน าส่งเงินในระบบ GFMIS 
- จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
- จัดท ารายงานฐานะเงินทดรองราชการและงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
5. งานเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ าเหน็จบ านาญ 
- ปรับปรุงฐานข้อมูลเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ าเหน็จบ านาญ 
- เบิกเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมทั้งหักภาษี ณ ท่ีจ่าย และเงินสมทบประกันสังคม  
- การขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
- จัดท าหนังสือรับรองการกูเ้งินโครงการสวสัดิการต่างๆ ของกรมพฒันาฝีมือแรงงานท่ีร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 

1. การจัดท าบัญชีเงินใน - นอกงบประมาณ    
- การจัดท าทะเบียนคุมรายละเอียดเจ้าหนี้และใบส าคัญค้างจ่าย 
- การจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ และระบบ GFMIS 
- การบันทึกรายการเบิกหักผลักสง่ การปรับหมวดรายจา่ย งบบุคลากร 
และอื่น ๆ ในระบบ GFMIS 
- การตรวจสอบการบันทึกหักล้างเงินเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS 
- การปรับปรุง แก้ไขข้อผดิพลาดในการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS 
- การตรวจสอบ กระทบยอดข้อมลูด้านบญัชีและรายละเอียดประกอบต่างๆ 
- การปรับปรุง ปิดบญัชีสิ้นปีงบประมาณในระบบ GFMIS 
2. การจัดท ารายงานทางการเงิน 
- การจัดท าประมาณการรายได้แผน่ดิน  
- การจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ  
- การจัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงินท่ีไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดนิ  
- การจัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน จากระบบ GFMIS 
- การวิเคราะห์และจัดท ารายงานทางการเงินประจ าปี ประกอบด้วย 
 งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
 สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
- การจัดท ารายงานการเงินรวมของหน่วยภาครัฐ (ระบบ CFS) 
- การจัดท ากระดาษท าการนอกระบบ GFMIS 
3. การรวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดท ารายงานการประเมินผล      
การปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน 
4. การรวบรวม ตรวจสอบและจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏบิัติงาน 
ด้านบัญชีบริหาร (การจดัท าต้นทนุต่อหน่วยผลผลิต) 
5. การจัดท าบัญชีและรายงานเงินกองทุนสวัสดิการกรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 
6. การจัดท าบัญชีรับ – จ่ายและรายงานเงินฌาปณกิจสงเคราะห์กรมพัฒนาฝีมือ 
แรงงาน 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือไดร้ับมอบหมาย 

กลุ่มงานบัญช ี
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กลุ่มงานพัสดุและบริหารสินทรัพย ์

1. การจัดหา 
  - การซื้อ การจ้าง 
  - การจ้างท่ีปรึกษา 
  - การจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
  - การแลกเปลี่ยน 
  - การเช่า 
  - สัญญาและหลักประกัน 
  - การลงโทษผู้ทิ้งงาน 
2. การควบคุมและการจ าหน่ายพสัด ุ
  - การยืม 
  - การควบคุม การเก็บรักษาพัสดุ 
  - การตรวจสอบพัสดุประจ าป ี
  - การจ าหน่าย 
3. งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ควบคู่กับ 
    งานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ GFMIS 
4. .ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อหารือ เกี่ยวกับระเบียบ 
    พัสดุ ระบบ e-GP และระบบ GFMIS 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือไดร้ับมอบหมาย 
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1. การก าหนดกลยุทธ์การบริหารทรพัยากรบุคคล 
2. ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การปรบัขนาดก าลังคนภาครัฐ 
3. ศึกษาวิเคราะห์ระบบงานเพื่อวางแผนและบริหารอัตราก าลัง 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง 
5. การจัดท าและปรบัปรุงแบบบรรยายลักษณะงาน  
6. การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะบุคลากร 
7. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการก าหนดต าแหน่ง 
8. การก าหนดต าแหน่งและอตัราก าลัง 
9. การประเมินคณุภาพงานของต าแหน่ง 
10. การปรับโครงสร้างภายในหน่วยงาน 
11. การจัดกรอบอัตราก าลังข้าราชการ / ลูกจ้างประจ า/ 

  พนักงานราชการ 
12. การมอบอ านาจการปฏิบตัิราชการแทนอธิบดีกรม 
       พัฒนาฝีมือแรงงาน 
13. การมอบอ านาจดา้นการบริหารงานบุคคล 
14. การแบ่งเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม 
15. การขออนุมัติเงินประจ าต าแหน่ง 
16. การจัดตั้ง และยุบเลิกหน่วยงานภายใน 
17. การตัดโอน ยุบเลิกต าแหน่ง และเปลี่ยนช่ือต าแหน่ง 
18. งาน อ.ก.พ.กรม 
19. ด าเนินการเกี่ยวกับระบบข้าราชการผู้มผีลสัมฤทธ์ิสูงและผู้น า

คลื่นลูกใหม ่
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและวางแผนอัตราก าลัง กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และจดัระบบการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งเพื่อการบริหารทรัพยากรบคุคล 

2. ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการในการสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  
การเลื่อนระดับ  การเปลี่ยนสายงาน  ลาออก บรรจุกลบั การ
โอน การโยกย้ายข้าราชการ  ลูกจา้งประจ า พนักงานราชการ  

3. การปรับวุฒิและปรับอตัราเงินเดือนให้ได้รับตามคณุวุฒิ 
4. การจ้างและต่อสญัญาจา้งพนักงานราชการ 
5. การทดลองปฏิบตัิหน้าที่ราชการ 
6. การช่วยปฏิบัตริาชการ 
7. การรักษาราชการแทน/รักษาการในต าแหน่ง 
8. การออกหนังสือรับรองบุคคล 
9. การบริหารจัดการทุนรัฐบาล (ก.พ.) และนักเรยีนทุนรัฐบาล 

(ก.พ.) 
10. ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินบคุคลเพื่อเลื่อนระดับใน 

  ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
11. การประเมินปรับระดับชั้นลูกจ้างประจ า 
12. การคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มี 

  เหตุพิเศษ ต าแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) 
13. การประกันสังคม 
14. การจ้างงานคนพิการตามกฎกระทรวง 
15. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

  อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบุคลากร และการ  
   ประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
2. งานแผนงานและประเมินผล จดัท าแผนปฏิบตัิการ  
   แผนงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณ การ 
   จัดสรรงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่าย 
   งบประมาณประจ าป ี
3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และตดิตาม 
   รวบรวมตัวช้ีวัดหน่วยงาน 
4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสมัมนา และ 
   งานเลขานุการ 
5. งานการเงิน งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และ 
   ครุภัณฑ ์
6. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ภารกิจ 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
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กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทะเบียนประวตัิและบ าเหน็จความชอบ 

1. การศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. การประสานและวางแผนการพัฒนา
บุคลากรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

3. การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
4. การจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคล 
5. ด าเนินการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ 
6. จัดท าระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
7. การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
8. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
9. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรม 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 

 

1. การบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ 
2. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
3. การจัดสรรเงินรางวัลประจ าปี 
4. การรวบรวมผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
5. การรับ-ส่งงานในหน้าท่ีราชการของผู้บริหาร 
6. การด าเนินเกี่ยวกับการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน เช่นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าครองชีพ เงิน พ.

ส.ร. ฯลฯ 
7. ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า)และพนักงานราชการดีเด่น 
8. ด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับข้าราชการลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการและบุคคลภายนอกท่ีกระท า

คุณประโยชน์ให้แก่กรม 
9. การด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เช่น การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดส่งใบประกาศนียบัตร ก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

การรับและการน าส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ให้ส านักอาลักษณ์ฯ  และการขอแก้ไขข้อมูลฐานันดรประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ และใบ
ประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชฯ 

10. การขอพระราชทานเพลิงศพ/น้ าหลวงอาบศพ 
11. ด าเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ เช่น ลาป่วย  ท่ีเกินอ านาจของผู้อ านวยการ  ลากิจส่วนตัว ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ลา

เข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  ลาติดตามคู่สมรส และลาไปต่างประเทศ 
12. การวิเคราะห์และวางแผนบริหารงบบุคลากร 
13. ประสานและจัดท าข้อมูลประกอบค าของบบุคลากร 
14. การจัดท าบัญชีถือจ่ายข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
15. การจัดท าบัญชีจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
16. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า ปรับปรุง ทะเบียนประวัติ บุคลากรของกรม 
17.  พัฒนาระบบการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลด้านบุคลากรของกรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
18.  ด าเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
19.  ด าเนินการจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีทุกประเภท 
20.  ควบคุมทะเบียนประวัติและตรวจสอบสิทธิการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง 
21.  ปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าท่ี 
22. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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1. ด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวน การสอบสวน การด าเนินการทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  
2. ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
4. การด าเนินการเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานวินัย การใช้สิทธิ์อุทธรณ์ การร้องทุกข์ ร้องเรียน แก่บุคลากร 
5. ด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. งานเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
7. ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
8. ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าแก่บุคลากรภายใน บุคคลภายนอก ตามภารกิจของกลุ่มงานวินัยและคุ้มครอง  จริยธรรม 
9. ด าเนินการเกี่ยวกับงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบตามนโยบายรัฐบาล คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

กระทรวง ทบวง กรม และแนวทางที่ก าหนด 
10.  ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษา/ฝึกอบรมท้ังในและต่างประเทศ 
11.  ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 พ.ศ. 2540 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 หรือได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มงานวินัยและจริยธรรม 
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กองแผนงานและสารสนเทศ 

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ 

2. งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบตัิการ 
แผนงบประมาณ จดัท าค าของบประมาณ การจดัสรร
งบประมาณ รายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณ
ประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตาม
รวบรวมตัวช้ีวัดหน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และ 
งานเลขานุการ 

5. งานการเงิน งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
 

1. บริหารนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานไปสู่การปฏิบัติเพื่อก าหนดทิศทางและแนวทางการ
พัฒนาฝีมือแรงงานระดับชาติ รวมท้ังประสานงานเชิงนโยบายเพื่อด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวง
แรงงาน 

2. ศึกษาและติดตามแนวโน้มของสถานการณ์แรงงานและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกระทรวงแรงงาน 

3. วิเคราะห์ จัดท ายุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดท าแผนพัฒนาระยะยาว (15 -20 ปี) จัดท าแผนกลยุทธ์ จัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

4. วิเคราะห์ จัดท าภารกิจ/แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย และงบประมาณให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนบูรณาการทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับจังหวัด 

5. วิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน จัดท าโครงการตามนโยบาย (โครงการพิเศษ) และจัดท าแผนงาน/โครงการบูรณา
การด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานกับส่วนราชการอื่น 

6.  ประสานและบูรณาการกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในการด าเนินงานตามภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานให้
เชื่อมโยงกันทุกมิติ ท้ังในส่วนของมิติส่วนราชการ (Function Based) มิติยุทธศาสตร์ (Agenda Based) และมิติพื้นท่ี/
ท้องถิ่น (Area Based) 

7. ประสานข้อมูลและร่วมจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี และจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือชี้แจง
งบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
วุฒิสภา 

8. จัดท ารายละเอียดและควบคุมแผนการปฏิบัติงาน และร่วมพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณและจัดสรรงบประมาณให้
หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด าเนินการ 

9. รายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีรายไตรมาส ราย 6 เดือน และรายปี 
10. สร้างความตะหนักให้หน่วยงานภายในเห็นความส าคัญของการจัดท าแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พร้อมถ่ายทอดการจัดท าแผนงานและสนับสนุนการจัดท าแผนงานของหน่วยงานต่างๆ 
11. ประสานและจัดท าข้อมูลสนับสนุนการประชุมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส าคัญต่อกระทรวงแรงงาน คณะอนุกรรมาธิการ 

คณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการเฉพาะกิจในการพิจารณาโครงการท่ีเสนอของ
บกลางรัฐบาล 

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานสถิตแิละประเมินผล 
 

กลุ่มงานวิเทศสมัพันธ์และโครงการความร่วมมือ 
 

1. ผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านการพัฒนาก าลังแรงงาน และข้อมูลสถิติที่ใช้
ในการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน รวมท้ังข้อมูลสถิติท่ี
ส าคัญของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. จัดท าข้อมูลสถิติ ข่าวสารด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับส านัก
เศรษฐกิจการแรงงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรงแรงงาน รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

3. ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการจัดท า
สถิติด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและ
กระทรวงแรงงาน 

4. บริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน และความคิดเห็นของภาค
ประชาชนต่อนโยบายด้านกาพัฒนาแรงงานของรัฐบาล และภารกิจ แผนงาน โครงการ
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

5. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวางแผนการจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน วางระบบ
รวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็น
ข้อมูลของผู้บริหาร และการตรวจราชการ 

6. ติดตามและก ากับดูแลการประเมินผลการด าเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประจ าปีงบประมาณ และการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้โครงการส าคัญ/เร่งด่วน 
รวมทั้งประเมินความคุ้มค่าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

7. ติดตามและก ากับดูแลผลสัมฤทธิ์ตามตัวช้ีวัดตามแผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
รวมทั้งผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง 
กลุ่มภารกิจ ระดับกรมและระดับหน่วยงาน 

8. ให้บริการเผยแพร่สถิติข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาฝีมือให้แก่
หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

9. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับเทคนิควิธีประเมินผลการด าเนินงาน การจัดท า เผยแพร่ 
และให้บริการข้อมูลและสถิติด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน กับหน่วยงานในสังกัดกรม
พัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. ติดต่อและประสานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานท้ังใน
และต่างประเทศ 

2. งานวิเทศสัมพันธ์และประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานใน
ระดับอาเซียนและระดับนานาชาต ิ

3. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการ
พัฒนาฝีมือแรงงานของกรมฯ 

4. ประสานความร่วมมือด้านวิชาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
5. พิจารณากลั่นกรองการร่างและแปลสัญญาและข้อตกลงระหว่างกรมพัฒนา

ฝีมือแรงงานกับต่างประเทศ 
6. วิเคราะห์และเสนอความเห็นอนุสัญญาและข้อเสนอแนะขององค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ 
7. พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนต่างประเทศและประสานงานการจัดส่งผู้แทน

ไปร่วมประชุม ศึกษา อบรม  และดูงานยังต่างประเทศ 
8. แปล รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล/บทความทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือ

แรงงานจากต่างประเทศ 
9. จัดท าข้อมูลด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือตอบข้อซักถามแก่หน่วยงาน

ต่างชาติทั้งในและต่างประเทศ 
10. จัดการอบรม ประชุม สัมมนานานาชาติ และเข้าร่วมประชุม/สัมมนาเพื่อ

แลกเปลีย่นข้อคิดเห็นกับองค์การระหว่างประเทศ 
11. ประสานและอ านวยการความสะดวกแก่ชาวต่างประเทศท่ีมาปฏิบัติงาน

ภายใต้โครงการความร่วมมือและจัดท ารายการดูงานแก่ชาวต่างประเทศ 
12. จัดท าโครงการความร่วมมือตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงานและ

ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
13. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการความร่วมมือต่างๆ 
14. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง

หรือท่ีไดร้ับมอบหมาย 
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.)  
2. จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานรายอุตสาหกรรมภายใต้

คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ
แห่งชาติ (กพร.ปช.) แผนงานโครงการด้านการพัฒนาฝีมอืแรงงาน 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกับแผนระดับชาต ิ 
นโยบายรัฐบาล แผนระดับกระทรวง  รวมทั้งภาวะตลาดแรงงาน
ทั้งในและต่างประเทศ 

3. ประสานเครือข่ายจัดท าแผนปฏิบัติงานและติดตามประมวลผลการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมประสานความร่วมมือและพัฒนา
เครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแรงงานในประเทศ 

5. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาแรงงาน
และประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) 

6. ให้ค าปรึกษาหน่วยงานในสังกัดในการจัดท ายุทธศาสตร์แผนพัฒนา
ก าลังคนและการพัฒนาเครือข่าย 

7. ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลการจัดท าแผนก าลังคนระดับจังหวัด 
8. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนพัฒนาก าลังคนระดับประเทศ 
9. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาก าลังคนรายพื้นที่และราย

อุตสาหกรรม 
10. ศึกษา วิเคราะห์ อุปสงค์/อุปทาน การพัฒนาก าลังคนเพื่อสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนาก าลังคน 
11. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนา

ก าลังแรงงาน 
12. ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการจัดท าแผนงาน/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ก าลังคน/ การจัดท าข้อมูลก าลังคนด้านอุปสงค์/อุปทาน 
13. ปฏิบัติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบิัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวขอ้งหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  
 
 
  

กลุ่มงานเลขานุการ กพร.ปช.  
 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรม 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาก าลังแรงงานของประเทศ 
3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท านโยบาย แผนงาน โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของกรม 
4. วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตามความต้องการของกรมให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยี 
    สารสนเทศและการส่ือสาร รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศและกระทรวง  
5. ด าเนินการประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของหนว่ยงานในสังกัด รวมถึงการเชื่อมโยงขอ้มูล 
    เพื่อการพัฒนาก าลังแรงงานและศักยภาพแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
6. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศ 
7. จัดท าแผนงานโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรม 
8. จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศและของ 
    กระทรวง 
9. ศึกษา วิเคราะห์ความตอ้งการใช้งานระบบข้อมูลและสารสนเทศของกรม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
10. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาปรับปรุงระบบงานฐานข้อมูล (Database) และระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อประมวลผลข้อมูลของ 
      กระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงาน อนัได้แก่ การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงาน การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน การออกสมุด 
      ประจ าตวั การรับรองความรู้ความสามารถ และการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
11. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขา่ย และระบบเวบ็ไซต์ ส าหรับรองรับการให้บริการตามภารกิจของกรม 
12. บ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบฐานขอ้มูล ระบบคลังข้อมูล ระบบจัดการฐานขอ้มูล ระบบเว็บไซต์ และระบบเครือข่ายให้พรอ้มใช้งานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
13. บ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ ใหม้ีความพร้อมในการให้บริการได้อยา่งต่อเนื่อง  
14. ก าหนดและบริหารจัดการข้อมูลใหจ้ัดเกบ็ตามมาตรฐานข้อมูลกระทรวงแรงงานและที่เกี่ยวข้อง 
15. ก าหนดหลกัเกณฑ์มาตรการหรือนโยบายความมั่นคงปลอดภยัในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูล ระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต 
16. เป็นศูนย์กลางระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร ์ระบบเครือข่าย ระบบซอฟต์แวร์ ประมวลผลและใหบ้ริการเพื่อการปฏิบัติงานและการบริหารงาน  
       และการบริการประชาชน 
17. เป็นศูนย์กลางรวบรวม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูลและการเชื่อมโยงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างหนว่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
18. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการประชาชนด้านการพัฒนาฝีมอืแรงงานด้วยวิธกีารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และบริการผ่านอุปกรณ์พกพา  
       (Mobile Application) 
19. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
20. เป็นศูนย์กลางประสานงานเครือข่ายสารสนเทศกับการพัฒนาฝีมือแรงงานในเอเชียและแปซิฟิก (APSDIN) 
21. ก ากับดแูล นโยบายความมั่นคงปลอดภยั รวมถึงการป้องกันการถูกโจมตีของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล การเชื่อมโยงใช้งานระบบเครือข่าย  
      และระบบเว็บไซต์  
22. การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายสื่อสารขอ้มูลคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานของกรม 
23. ให้ค าปรึกษา แนะน าการใช้ การบ ารุงรักษา และการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานของกรม 
24. งานเลขานุการคณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (CIO) 
25. ก ากับดแูล ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรม 
26. ประสานงาน ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรม 
27. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยภาวะเศรษฐกิจและสังคมในประเทศและต่างประเทศเพ่ือ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาก าลังแรงงานของประเทศ รวมทั้งจัดท าแผนพัฒนาฝีมือ
แรงงานในระบบและนอกระบบท้ังในระดับพื้นท่ีและระดับชาติ 

2. วิเคราะห์ จัดท าและพัฒนาทะเบียนก าลังแรงงานทั่วประเทศที่ผ่านการฝีกอบรมและ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตลอดจนประสานและเชื่อมโยงข้อมูลก าลังแรงงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี 

3. จัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เช่ือมโยงกับ
ฐานข้อมูลงานวิจัยระดับกรม ระดับกระทรวง และระดับประเทศ 

4. ส ารวจภาวะการหางานท า/ความคิดเห็น/ความพึงใจของผู้ผ่านการฝึกอบรมและ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งความพึงพอใจของสถานประกอบ
กิจการต่อผู้ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

5. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางการประสานเครอืข่ายการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ของผู้อยู่ในก าลังแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งจัดท าความร่วมมือ (MOU) กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 

6. ประสานแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน และการบูรณาการงานพัฒนาก าลังแรงงานของ
ประเทศระหว่างระบบการศึกษา ระบบการพัฒนาฝีมือแรงงาน และระบบการจ้าง
งานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

7. ประสานนโยบาย แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพของทุก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อความเป็นเอกภาพในการพัฒนาก าลังแรงงาน 
ขจัดปัญหาความซ้ าซ้อนและความสิ้นเปลืองการใช้จ่ายงบประมาณและการ
ด าเนินงาน 

8. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการประสานนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน  
และการบูรณาการงานพัฒนาก าลังแรงงานของประเทศของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

 
 
  

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย 
 

1. งานสารบรรณ ธุรการทั่วไปและงานบริหารงานบุคคล  
2. งานการเงิน บัญชี พัสดุ  
3. งานดูแลอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ  
4. งานแผนงานงบประมาณและการติดตามประเมินผล  
5. งานประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
6. งานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือและศักยภาพก าลังแรงงานและผู้ประกอบการ  
7. ให้บริการด้านกองทุนเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
8. สนับสนุนส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือจากประเทศที่พัฒนาแล้วในการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานในอนุภูมิภาคลุ่ม

น้ าโขง  
9. ส่งเสริมภาครัฐและภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ  
10. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
11. ส่งเสริมการก าหนดและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
12. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยความต้องการการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ  
13. ประสานการฝึก ติดตาม ตรวจเยี่ยมและฝากฝึกฝนสถานประกอบการ  
14. ปรึกษา แนะแนว รับสมัคร และคัดเลือกผู้รับการฝึก  
15. งานทะเบียน หนังสือรับรองและออกวุฒิบัตร  
16. ด าเนินการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการในระดับพื้นฐานและยกระดับฝีมือระดับนานาชาติ  
17. ด าเนินการบูรณาการการฝึกอบรมและติดตามประเมินผลในระดับนานาชาติ  
18. ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ระบบฝึกอบรม การสัมมนา  
19. ด าเนินงานร่วมกับวิทยากรในลุ่มน้ าโขง ในโครงการประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
20. ด าเนินการก าหนดและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือระหว่างประเทศ  
21. ด าเนินการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการด้านงานอุตสาหกรรมและงานบริการที่เป็นแรงงานใหม่ แรงงาน

ในสถานประกอบการ ผู้ว่างงาน ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ว่างงาน โดยใช้เทคโนโลยีระดับต้นและระดับกลาง  
22. ด าเนินการบูรณาการฝึกอบรมและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด  
23. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในระดับจังหวัด 
24. สนับสนุนส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือจากประเทศที่พัฒนาแล้วในการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานในพื้นที่พัฒนาเขต

เศรษฐกิจ 3 ฝ่าย (IMT-GT) 
25. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย (IMT-GT) ในการพัฒนาฝีมือและ

ศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ 
26. ส่งเสริมการก าหนดและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระหว่างประเทศในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย (IMT-GT)  
27. ด าเนินงานร่วมกับวิทยากรในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย ( IMT-GT) ในโครงการประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 3 

ฝ่าย (IMT-GT) 
28. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

 
 
 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 
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กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบตัิ 
   ราชการ 
2. งานแผนงานและประเมินผล จดัท าแผนปฏิบตัิการ แผนงบประมาณ  
   จัดท าค าของบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ รายงานผลการ 
   เบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี
3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และตดิตามรวบรวมตัวช้ีวัด 
    หน่วยงาน 
4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสมัมนา และ งานเลขานุการ 
5. งานการเงิน งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครภุัณฑ ์
6. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ภารกิจ 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี 
    เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรี เยาวชน   
ผู้ประกอบกิจการ คนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี สังคม และระบบเศรษฐกิจ 

2. วิเคราะห์ และประมวลผลการพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรี เยาวชน ผู้ประกอบกิจการ คนพิการ 
ผู้สูงอายุ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อน าเสนอนโยบายและแนวทางการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

3. ติดตาม เสนอแนะ และรายงานผลการพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรี เยาวชน ผู้ประกอบกิจการ 
คนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

4. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการพัฒนาพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรี เยาวชน  ผู้ประกอบกิจการ    
คนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

5. รวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ และจัดท าสถิติการพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรี เยาวชน  ผู้ประกอบ
กิจการ คนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

6. ด าเนินการเป็นศูนย์เครือข่าย/ศูนย์ข้อมูลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพ
แรงงานสตรี เยาวชน ผู้ประกอบกิจการ คนพกิาร ผู้สูงอายุ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
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กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีและเยาวชน 
 

กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุม่เป้าหมายเฉพาะ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรี และ

เยาวชน 
- ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ ข้อมูลและปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้อง พัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานสตรี และเยาวชน เพื่อก าหนดเป็น
นโยบาย มาตรการและแนวทางในการด าเนินงาน 
- ส่งเสริมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพและองค์
ความรู้ เสริมในการพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรี 
และเยาวชน 
- ประสานการพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสม จัดท า
พัฒนาโครงการต้นแบบ ติดตาม ประเมินผล ขยาย
ผล น าเสนอนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน 
- ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน 
องค์กรระหว่างประเทศด้านการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานสตรี และเยาวชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
- จัดท าระบบข้อมูลและเป็นศูนย์กลางเผยแพร่การ
พัฒนาศักยภาพแรงงานสตรี และเยาวชน 
- ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาองค์
ความรู้และวิทยาการด้านการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานสตรี และเยาวชน 
- เสนอแนะการจัดท ายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานสตรี และเยาวชน 

2. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า แ น ะ น า ต า ม
กระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงาน การจ้างผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานหรือผู้ ผ่ านการรับรองความรู้
ความสามารถ 

3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานคนพิการ ผู้สูงอายุ และ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
- ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ ข้อมูลและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพแรงงานคน
พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อก าหนดนโยบาย 
มาตรการและแนวทางในการด าเนินงาน 
- ส่งเสริมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพและองค์ความรู้เสริม
ในการพัฒนาศักยภาพแรงงานแรงงานคนพิการ ผู้สูงอายุ และ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
- ประสานการพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสม จัดท าพัฒนา
โครงการต้นแบบ ติดตาม ประเมินผล ขยายผล น าเสนอ
นโยบายและแนวทางการด าเนินงาน 
- ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน องค์กร
ระหว่างประเทศด้านการพัฒนาศักยภาพแรงงานคนพิการ 
ผู้สูงอายุ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
- จัดท าระบบข้อมูลและเป็นศูนย์กลางเผยแพร่การพัฒนา
ศักยภาพแรงงานคนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
- ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้และ
วิทยาการด้านการพัฒนาศักยภาพแรงงานคนพิการ ผู้สูงอายุ 
และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
- เสนอแนะการจัดท ายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานคนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

2. ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าตามกระบวนการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน การจ้างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานหรือผู้ผ่านการ
รับรองความรู้ความสามารถ 

3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานส่งเสริมขีดความสามารถผู้ประกอบกิจการ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาศักยภาพแรงงาน

และ ผู้ประกอบกิจการ เพ่ือพัฒนาก าลังแรงงานและ
ผู้ประกอบกิจการ รองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 

2. งานประสานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานราย
อุตสาหกรรมและบริการ 
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยองค์ความรู้เสริมในการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานและศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 
- ส่งเสริมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพและองค์ความรู้
เสริมในการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ประกอบกิจการ 
- ประสานการพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสม จัดท า
พัฒนาโครงการต้นแบบ ติดตามประเมินผล ขยายผล 
น าเสนอนโยบาย และแนวทางการด าเนินงาน 
- บูรณาการองค์ความรู้  และประสานการพัฒนา
วิทยากร 
- จัดท าระบบข้อมูลและเป็นศูนย์กลางเผยแพร่การ
พัฒนาฝีมือแรงงานผู้ประกอบกิจการ 
- ส่งเสริมและประสานการพัฒนาระบบท่ีปรึกษาและ
องค์ประกอบอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องส าหรับผู้ประกอบกิจการ 

3. ส่งเสริมให้ก าลังแรงงานเป็นผู้ประกอบกิจการ  
4. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า แ น ะ น า ต า ม

กระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงาน การจ้างผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานหรือผู้ผ่านการรับรองความรู้
ความสามารถ 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

กลุ่มงานบริหารกองทนุ 
 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2. งานแผนงานและประเมินผล จัดท า
แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ จัดท าค า
ของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และ
ติดตามรวบรวมตัวช้ีวัดหน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งาน
ประชุมสมัมนา และ งานเลขานุการ 

5. งานการเงิน งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ 
และครภุณัฑ ์

6. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
7. ปฏิ บั ติ ง านร่ วมกั บหรื อสนับสนุ นก า ร

ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 

 

1. ศึกษา วิ เคราะห์  วิจั ย  เพื่อพัฒนาระบบและ
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและการช่วยเหลือหรือ
อุดหนุนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. บริหารจัดการเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการ
ช่วยเหลือหรืออุดหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. บริหารจัดการเกี่ยวกับลูกหนี้ตามระเบียบกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2539 

4. ก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการช่วยเหลือหรือ
อุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

5. ด าเนินการประเมินผลเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและ
การช่วยเหลือหรืออุดหนุน กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้กู้ยืมเงินและการ
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

7. ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและ
การช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

8.  จัดท าทะเบียน สถิติข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสรมิและรบัรองสิทธิประโยชน ์
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

3. ก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

4. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  
-รับค าขอและออกหนังสือให้ความเห็นชอบศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
-รับค าขอ และเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่ออนุญาตรายการ
เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ด าเนินการฝึกน าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อใช้ในการ
ฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 

5. ส่งเสริมการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือ รวมถึงการ
ขอรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

6. จัดท าทะเบียน สถิติข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
7. ส ารวจ ตรวจสอบ และจัดท าทะเบียนข้อมูลสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับเงิน

สมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
8. ตรวจสอบ และติดตามสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับให้ด าเนินการยื่นแบบแสดง

การจ่ายเงินสมทบประจ าปี 
9. จัดท าทะเบียน สถิติข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
10. งานตรวจสอบและติดตามเงินสมทบ 

- ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดแนวทางการตรวจสอบและติดตามสถานประกอบกิจการให้
ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด 
 - ตรวจสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการปฏิเสธที่จะให้ข้อเท็จจริงในการค านวณเงินสมทบ รวมทั้ง การ
ให้ค าปรึกษาแนะน ากระบวนการฝึกอบรมฝีมือแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

11. ตรวจสอบ และติดตามเร่งรัดสถานประกอบกิจการที่ไม่ด าเนินการตามกฎหมายเช่น ไม่ขึ้น
ทะเบียน ไม่ยื่นแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบและรายงานการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือไม่
ช าระเงินสมทบหรือเงินเพิ่มภายในเวลาที่ก าหนดให้ด าเนินการโดยเร็ว 

12. รับเรื่องและพิจารณาอุทธรณ์การประเมินเงินสมทบ เพื่อเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา 

13. ประสานงานบังคับคดี 
14. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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กลุ่มงานการเงินและบญัชีกองทุน 
 

1. บริหารจัดการด้านงบประมาณ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
2. บริหารจัดการด้านการเงิน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. บริหารจัดการด้านบัญชี กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
4. บริหารจัดการด้านพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. บริหารจัดการข้อมูลทะเบียนการจ่ายและรับช าระหนี้ของ
ลูกหนี้ และการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  
6. ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานงาน ด้านงบประมาณ 
การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
7. ก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานด้าน
งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน  
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
ความสามารถ 

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และแผนงาน
โครงการ ภายใต้ภารกิจกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน  
2. บริหารจัดการสารสนเทศภายใต้ภารกิจกองส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
4. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลสัมฤทธ์ิของงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
แผนงาน โครงการ งบประมาณ และตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
7.ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 
8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบ
การประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าและพัฒนาระบบการ
ประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มีการประเมินและออก
หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
4. ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์
ประเมินความรู้ความสามารถและการขอรับสิทธิและ
ประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการจ้างงานผู้ได้รับหนังสือ
รับรองความรู้ความสามารถ 
5. ติดตาม ก ากับดูแลการด าเนินการของศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถและผู้ประเมิน 
6. ส ารวจ รวบรวมข้อมูลและเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงานหรือลักษณะงานที่อาจเป็น
อันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ 
7. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการบันทึกประวัติของบุคคลในสว่น
ที่เกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม การสัมมนา การ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การประกอบอาชีพ การ
ท างานที่ผ่านมาหรือกรณีอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพหรือการจ้างงาน 
8. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ สถาน
ประกอบกิจการของเอกชนและองค์กรอาชีพ เพื่อให้มีส่วน
ร่ วมในการด า เนินการเกี่ ยวกับการรับรองความรู้
ความสามารถ 
9. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และให้ค าปรึกษาแนะน า
เกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถ 
10. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 
11. ก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานตรวจสอบผู้ประกอบกิจการและผู้ประกอบอาชีพ 

1. วางแผนงานการตรวจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2557 และติดตามผู้ประกอบอาชีพอาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะจากการท างาน 

2. ตรวจสอบสถานประกอบกิจการและให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน กระบวนการวิเคราะห์จ าแนกต าแหน่งงาน การบริหารค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนและการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะจากการท างาน 
ตลอดจนการเข้าสู่ระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบกิจการ 

3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานและการประเมินความรู้ความสามารถ 

4. งานเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานหรือ
ด าเนินการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

5. รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 
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ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 

กลุ่มงานก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2. งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบตัิ
การ แผนงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ รายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และ
ติดตามรวบรวมตัวช้ีวัดหน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา 
และ งานเลขานุการ 

5. งานการเงิน งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และ
ครุภณัฑ ์

6. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหน่ วยงานอื่ นที่ เ กี่ ย วข้ องหรื อ ได้ รั บ
มอบหมาย 

 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลความต้องการจัดท ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานของตลาดแรงงาน 

2. ก าหนดและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 

3. ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ
ของสถานประกอบกิจการ 

4. จัดท าวิธีทดสอบ/คู่มือการปฏิบัติงานทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

5. ก าหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
6. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานให้เช่ือมโยงกับระบบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพท้ังในและต่างประเทศ 

7. รวบรวม และจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านมาตรฐานฝีมือ
แรงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วย
ปฏิบัติของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

8. ปฏิบัติ งานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานส่งเสรมิการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ทางวิชาการ เกี่ยวกับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน การพัฒนาผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

2. การก าหนด ก ากับดูแล และส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติท้ัง
ในและต่างประเทศ 

3. ด าเนินการส่งเสริม สร้างเครือข่าย อนุญาต การต่ออายุ ใบอนุญาต ก ากับ ดูแล 
ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินการของผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
และด าเนินการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานต่างประเทศ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนน า
มาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้ในระบบการพัฒนาก าลังแรงงานและการจ้างงาน 

5. ด าเนินการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
6. รวบรวมและจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน เพื่อสนับสนุน การด าเนินงานของหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง

หรือได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานส่งเสรมิมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยัสถานการณท่ี์เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดแนวทาง 
และรูปแบบการพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

2. ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในการด าเนินงานด้านระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

3. ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษาระบบประกันคุณภาพการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และระบบบริหารจดัการคลัง
ข้อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Test Bank and e-testing System) 

4. นิเทศ ถ่ายทอด ประเมินผล และให้ค าปรึกษาด้านระบบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 

5. เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลและการพฒันาวิชาการด้านระบบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน รวมถึงเป็นศูนย์ข้อมลูสารสนเทศด้านการพัฒนา
ระบบเพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 

1. ประสานและส่งเสริมใหภ้าครัฐและภาคเอกชนมสี่วนร่วมในการจัดการ
แข่งขันฝีมือแรงงานทุกระดับ และส่งเสริมการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานใน
สถานประกอบกิจการ 

2. การพัฒนามาตรฐานระบบงาน รปูแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อรองรับการ
แข่งขันฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับหลักสากล 

3. การก าหนด ก ากับดแูล และส่งเสรมิการพัฒนาคณุภาพบุคลากรการแข่งขัน
ฝีมือแรงงาน 

4. การให้ค าปรึกษา แนะน าและสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนจัดการ
แข่งขันฝีมือแรงงานเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาก าลังคน 

5. การส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับจังหวัด/เขต การจัดการ
แข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ/อาเซียน/นานาชาต ิ

6. การสนับสนุนการพัฒนาการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานในหน่วยงาน
ภาคเอกชนและภาคภาครัฐ 

7. การให้ค าปรึกษา แนะน าและเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้ขา้แข่งขัน
ฝีมือแรงงาน 

8. การวิเคราะห์ข้อมลู หลักเกณฑ์ วิธีการจากการแข่งขันฝมีือแรงงาน ระดับ
อาเซียน/นานาชาติ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน
ภายในประเทศ 

9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
หรือไดร้ับมอบหมาย 
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ส านักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบตัิการ แผน
งบประมาณ จัดท าค าของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงิน งานพัสดุ จัดซื้อจดัจ้าง งานทะเบียนพัสดุ และ

ครุภณัฑ ์
6. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ภารกิจ 
7. ด าเนินการอื่นใดทีม่ิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน

ใดในส านักพัฒนาผูฝ้ึกและเทคโนโลยีการฝึก 
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
 

1. ศึกษา  วิเคราะหส์ภาพแวดล้อม  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  สังคม
และการเมือง  เพื่อก าหนดรูปแบบ  แนวทางและหลักเกณฑ์ในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 

2. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย เพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน 

3. เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดและจัดรูปแบบการฝึกอบรมฝมีือ
แรงงานในระดับต่าง ๆ 

4. ก ากับ  ดูแล  ให้ค าปรึกษาการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน  และการ
ประกันคณุภาพการฝึกอบรมฝมีือแรงงานให้แก่ก าลังแรงงานและ   
ผู้ประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง 

5. ศึกษา  วิเคราะหร์ูปแบบการแนะแนวการฝึกอบรมฝมีือแรงงานและ
พัฒนาเครื่องมือ  ทดสอบความสนใจและความถนดัในการท างาน
และข้อมลูการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  

6. นิเทศ  ถ่ายทอด  ติดตามประเมินผล  และให้ค าปรึกษาวิทยาการ
ด้านระบบ  รปูแบบกระบวนการฝกึอบรมฝมีือแรงงาน  และบรหิาร
จัดการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
 



32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรและเทคโนโลยีการฝึก 
 

1. ก าหนดกลยุทธ์และแผนพัฒนาผู้ฝึกในการก ากับ  และส่งเสริมสถานฝึกอบรมภาครัฐและภาคเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองการเพิ่มผลิตภาพแรงงานของประเทศ 

2. ศึกษา  วิเคราะห์ พัฒนาระบบรูปแบบการพัฒนาผู้ฝึกทั้งระบบ  เพื่อพัฒนามาตรฐานการฝึก   อบรมฝีมือ
แรงงาน 

3. ก าหนดแผนพัฒนาผู้ฝึกและผู้ประเมินของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงตามต าแหน่งงานและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง   ทางเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Career path) 

4. บริหารระบบข้อมูลส าหรับงานพัฒนาผู้ฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ออกแบบพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม (Core Course) ในการพัฒนาความก้าวหน้าของต าแหน่งตาม

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการและนโยบายภาครัฐ 
6. ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรการพฒันาฝีมือแรงงานและตรงตามต าแหน่งงาน 

เพื่อพัฒนาผู้ฝึกและผู้ประเมินทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีทักษะฝีมือทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
7. จัดท าเอกสารประกอบการฝึก  คู่มือ  สื่อการฝึก  เพื่อใช้ในการประกอบการฝึกอบรมผู้ฝึกของกรมพัฒนา

ฝีมือแรงงาน 
8. ประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมผู้ฝึก เพื่อการพัฒนา  ปรับปรุงรูปแบบ  และวิธีการพัฒนาผู้ฝึก 
9. เป็นวิทยากรที่ปรึกษาการพัฒนาผู้ฝึกให้ผู้ประกอบกิจการและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ

ภาคเอกชน  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝึก  
10. ให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานและการวิเคราะห์จ าแนกต าแหน่งงาน   เพื่อ

พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทัศนคติของก าลังแรงงานให้ผู้ประกอบกิจการและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพก าลังแรงงาน 

11. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาผู้ฝึกและผู้ประเมิน
และเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาศักยภาพก าลังแรงงาน 

12. จัดท าโครงการและด าเนินการพัฒนาผู้ฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงตามต าแหน่งงานและให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

13. ด าเนินการและบริหารการฝึกอบรมผู้ฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับหลักสูตรการพัฒนา
ฝีมือแรงงานและตรงตามต าแหน่งงาน 

14. บริหาร และควบคุมงบประมาณการด าเนินการในโครงการพัฒนาผู้ฝึกตามแผน  และโครงการพัฒนา
บุคลากรฝึกนอกแผน 

15. วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมของผู้ฝึก 
16. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

1. ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อก าหนดระบบและรูปแบบการฝึก   อบรมฝีมือ
แรงงาน และความต้องการก าลังแรงงานของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาออกแบบหลักสูตร  สื่อการฝึก  ชุดการฝึก  และอุปกรณ์ช่วยฝึก 

2. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ระบบ รูปแบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อน ามาใช้ในการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานให้ได้มาตรฐาน 

3. ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามต าแหน่งงานในสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเพิ่มผลิตภาพแรงงานของประเทศ 

4. ออกแบบเนื้อหา  หลักสูตร  นวัตกรรมการเรียนรู้  เช่น  E-Learning , CD-Rom  เป็นต้น 
5. พัฒนาและจัดท าสื่อการฝึก  ชุดการฝึก  อุปกรณ์ช่วยฝึก  ต ารา  คู่มือ แบบทดสอบ ใบงาน ใบรายการ

เครื่องมือ  เครื่องจักร  และวัสดุการฝึก  ตามกรอบหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามต าแหน่งงาน
ในสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเพิ่มผลิตภาพแรงงานของ
ประเทศ 

6. ตรวจสอบ รับรองหลักสูตรการฝึกให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

7. ก ากับ ดูแล แนะน าการใช้หลักสูตร  สื่อการฝึก  ชุดการฝึก  และอุปกรณ์ช่วยฝึก 
8. เป็นวิทยากรที่ปรึกษาในการพัฒนาและออกแบบหลักสูตร สื่อการฝึก  ชุดการฝึก และอุปกรณ์ช่วยฝึก 
9. ให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านการพัฒนาและออกแบบหลักสูตร  สื่อการฝึก  ชุดการฝึก  และอุปกรณ์ช่วย

ฝึก  และการวิเคราะห์จ าแนกต าแหน่งงานเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทัศนคติของก าลังแรงงาน     
ผู้ประกอบกิจการและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชน  เพื่อพัฒนาศักยภาพก าลังแรงงาน 

10. ให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านกระบวนการฝึกอบรมฝีมือแรงงานแก่ผู้ประกอบกิจการและหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชน  เพื่อพัฒนาศักยภาพก าลังแรงงาน 

11. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนา
เทคโนโลยีการฝึก 

12. ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านศิลปกรรม  ได้แก่  ออกแบบ  ผลิต  ติดตั้งงานบริการศิลปกรรม เช่น ป้าย
นิทรรศการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายชื่อต่างๆ เป็นต้น 

13. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงานพัฒนาผู้ฝึกและผู้ประเมิน 
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กลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 
 

ศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือ
ก าหนดรูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ 

2. ออกแบบและจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบของกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อพัฒนาวิทยากรต้นแบบให้ตรงตามความ
ต้องการของหน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน 

3. ด าเนินการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ  และ
ภาคเอกชนน าไปใช้ในการฝึกอบรมของหน่วยงานตนเอง 

4. ส่งเสริมให้มีวิทยากรต้นแบบในหน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน  
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายในพัฒนาก าลังแรงงานของ
ประเทศ 

5. ให้ค าปรึกษา  แนะน าเกี่ยวกับการด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนา
วิทยากรต้นแบบแก่หน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน 

6. ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ 
7. เป็นศูนย์ข้อมูลวิทยากรต้นแบบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยสภาพแวดล้อมเพ่ือให้ค าแนะน า  ออกแบบ
โครงสร้างอาคาร  และวางผังเครื่องจักร สถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้
สอดรับกับสภาพการท างานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
สอดคล้องตามกระบวนการฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงาน 

2. ก าหนดมาตรฐานเครื่องมือ  ครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงาน 

3. บริหารจัดการบริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
4. ส่งเสริม  สนับสนุนเทคโนโลยีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่สถาน

ฝึกอบรมภาครัฐและเอกชน ตามกระบวนการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
5. ออกแบบและให้ค าแนะน าการจัดสภาพภายในและสภาพแวดล้อม

ภายนอกอาคารฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้สอดรับกับความปลอดภัยและ
สุขอนามัย 

6. ให้ค าปรึกษา  แนะน าการออกแบบ  การวางระบบไฟฟ้า  ประปา  
สุขาภิบาล  ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะเครื่องมือ  เครื่องจักร  และสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้สอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหลย่านยนต์ 

1. ด าเนินการและก ากับดูแลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในส่วน
ท่ีเกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผล และจดัท าข้อเสนอแนะการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหลย่านยนต์ เสนอต่อกรมพัฒนาฝมีือแรงงานเพื่อเป็นข้อมูลให้
คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ 

3. จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ การจัดท าค าของบประมาณประจ าปี การจัดซื้อ-จัดจ้าง 
และแผนพัฒนาบคุลากรของหน่วยงาน 

4. ด าเนินการฝึกอบรมบุคลากร วิทยากร  และก าลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อะไหลย่านยนต์ ท้ังในสถานท่ีตั้งและในสถานประกอบกิจการ 

5. ด าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานโดยใช้เทคโนโลยี
ระดับต่าง ๆ เพื่อสรา้งผู้ช านาญการเฉพาะทาง 

6. ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และส่งเสรมิการเปดิศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต ์

7. สนับสนุนการใช้หรือปรับปรุงระบบ รูปแบบ หลักสูตร อุปกรณ์ช่วยฝึก เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และการพัฒนาบุคลากรฝกึให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต ์

8. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมอืแรงงาน รวมทั้งประสานการ
สร้าง เครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานของผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหลย่านยนต์ 

9. ด าเนินการใหส้ถานประกอบกิจการและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนน ามาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้ 
ในระบบการพัฒนาก าลังแรงงานและการจ้างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยาน
ยนต ์

10. ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษา และสนับสนุนด้านเทคนคิและบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต ์

11. สนับสนุนการฝึกอบรมฝมีือแรงงานด้านเทคนิคและบุคลากรของสถานประกอบกิจการใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหลย่านยนต์ 

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถิติและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 (สมุทรปราการ) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11.  
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง

ความรู้ความสามารถ 
2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ

สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ท่ีมีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบัญญัตินี ้
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 
 

ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล 
1. ด าเนินการประสานหน่วยงาน ผู้แทนสถาบันการเช่ือมประจ าประเทศไทยที่ได้รับอนุญาต ( National 

Approved National Body; ANB )  และจากสถาบันการเช่ือมสากล ( Internation Institute of 
Welding ; IIW ) ประเทศฝรั่งเศษ  

2. ด าเนินการประสานหน่วยงาน สถาบันการเช่ือมมานไฮมน์ (SLV Mannheim) โดยความร่วมมือแบบ 
PPP (Public Private Pertnership) ซึ่งเสนอโดย InWEnt และ SLV Mannheim 

3. การรับและร้องขอการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ ทางด้านเทคนิค และเทคโนโลยีงานเชื่อม 
4. การขอลงทะเบียนเพื่อท าการจัดฝึกอบรมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล 
5. ด าเนินการจัดทดสอบฝีมือช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล ( ISO 9606;2008) 
6. การขอขึ้นทะเบียนและหมายเลขประจ าตัวผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์เป็นช่างเช่ือมมาตรฐานสากล  

จากสถาบันการเช่ือมสากล ( Internation Institute of Welding ; IIW ) ประเทศฝรั่งเศษ 
7. ด าเนินการจัดฝึกอบรมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อมสากล ตามหลักสูตร International Welder  เป็นตาม

เค้าโครงหลักสูตรหมายเลข IAB- 089- 2003/EWF – 452-467-480-481 ให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
คู่มือคุณภาพ Quality Manaul Handbook; QMH) เพื่อการประกันคุณภาพในการรับรองเป็นศูนย์
ฝึกอบรม และทดสอบที่ได้รับอนุญาต ( Approved Training Body; ATB) จากสถาบันการเช่ือมสากล ( 
Internation Institute of Welding ; IIW ) 

8. ด าเนินการประสานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อท าการจัดฝึกอบรมและทดสอบฝีมือ
ช่างเช่ือมตามมาตรฐานอื่นๆ นอกเหนือมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานยุโรป มาตรฐานของเยอรมนี  
มาตรฐานของ AWS , EN ,AS หรือ JIS, 

9. ด าเนินการจัดฝึกอบรมและทดสอบฝีมือช่างเช่ือมในประเทศตามความต้องการของสถานประกอบการ 
เพื่อใช้พัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทาง หรือเฉพาะด้านที่จ าเป็นในการใช้งาน ให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามคู่มือคุณภาพ ( Quality Manaul Handbook; QMH) หรือมาตรฐานยุโรป มาตรฐานของ
เยอรมนี หรือตามมาตรฐานอ่ืนๆ นอกเหนือมาตรฐานสากล 

10. การด าเนินการทางด้านธุรการ เอกสาร ตามระบบบริหารคุณภาพ ตาม QMH ของ IIW 
11. การก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน ( Standard Operation Procedure ; SOP ) รองรับการ

ด าเนินการตามระบบระบบบริหารคุณภาพ 
12. การติดต่อประสานงานบุคคลภายนอกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการผู้ทดสอบ ( 

Welding  Examiner) และครูผู้ฝึก ( Welding Instructor) ประจ าศูนย์ฝึกอบรมงานเช่ือม
มาตรฐานสากล 

13. การจัดท าใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบเป็นช่างเช่ือมมาตรฐานสากล ( Welder approval test 
certification) 

14. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถิติและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 (สุพรรณบุรี) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11.  
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 



41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ 
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
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ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุร ี ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 
 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถิติและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 (ชลบุรี) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11.  
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบัญญัตินี ้
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
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ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถติิและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 (ราชบุรี) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11.  
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ 
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
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ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี 
 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถิติและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 (นครราชสีมา) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11.  
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ 
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
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ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร ์
 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย ์
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถิติและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 (ขอนแก่น) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11.  
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี ้

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ 
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
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ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวล าภู ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม 



59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถิติและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 (อุบลราชธานี) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11.  
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ 
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
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ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ านาจเจริญ 
 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด 
 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถิติและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 (นครสวรรค์) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11.  
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ 
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
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ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานก าแพงเพชร 
 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถิติและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 (พิษณุโลก) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11.  
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ 
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
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ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ ์

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดติถ ์ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย 



71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถิติและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 (ล าปาง) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11.  
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ 
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
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ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานล าพูน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร ่
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถิติและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 (สุราษฎร์ธานี) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11.  



76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่ รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ 
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
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ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถิติและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 (สงขลา) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11.  
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ 
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
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ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวม
ตัวช้ีวัดหน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงาน
เลขานุการ 

5. งานการเงิน งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถิติและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ภารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบตัิการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง หรือได้รบัมอบหมาย 
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี ้

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเกบ็รักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ 
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้อง หรือได้รบัมอบหมาย 
 
 
 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 5 
๕๕๕ 

1. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสตูรและคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่า 
ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. งานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการพัฒนา  

ฝีมือแรงงาน 
4. งานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการ 

ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
6. งานเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝมีือแรงงาน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝมีือ 

แรงงาน และศูนย์ประเมินความรูค้วามสามารถ 
7. งานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินและการให้รับรองเป็นองค์กรอาชีพ 
8. งานเกี่ยวกับการออกสมุดประจ าตัวและบันทึกข้อมลู 
9. งานเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาแนะน า ก ากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบให ้

ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

10. งานการเงิน บัญชี และพัสดุ งบประมาณ และเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
11. งานสารบรรณและธุรการ 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

หรือไดร้ับมอบหมาย 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถติิและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 (ปทุมธานี) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11.  
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ 
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
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ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุร ี ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถติิและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 (พระนครศรีอยุธยา) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11.  
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ 
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
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ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุร ี

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุร ี
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถิติและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 (นครปฐม) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11.  
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี ้

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ 
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
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ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถิติและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 (ระยอง) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11.  



99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ 
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
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ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถติิและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 (อุดรธานี) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11.  
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ 
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
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ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ  

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถิติและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 (เชียงใหม่) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11.  
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับสาขา
อาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงจากเดมิหรือไมต่รงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรองการ
เป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบัญญัตินี ้
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้ประกอบ

อาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
 
 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผล และจัดท าข้อมูลทางวิชาการ ข้อเสนอแนะการพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย รวมทั้งศึกษา 
วิเคราะห์รูปแบบระบบบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ก าหนดกรอบด าเนินงานในการพัฒนาบุคลากรด้านบริการสุขภาพ ( Wellness 
Academy) และการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพ (Wellness Center) ให้มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสม และมีความต่อเนื่อง 

3. ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานส าหรับการสืบสานศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยให้มี
ความต่อเนื่องและยั่งยนื 

4. จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
5. ผลิตและพัฒนาบุคลากรคุณภาพสูงส าหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ โดยการฝึกอบรม 

ทดสอบและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
(สปาตะวันตก ไทยสัปปายะ และไทยสปา) สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย รวมทั้งการ
พัฒนาบุคลากรฝึก และพัฒนาผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

6. ประสานและด าเนินการผลิตบุคลากรด้านหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย 
7. พัฒนาหลักสูตรการฝึก และการพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพแบบครบวงจร ใน

รูปแบบ Work – Integrated Training ตลอดจนสร้างต้นแบบการบริหารจัดการธุรกิจ
บริการสุขภาพแบบองค์รวม 

8. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน และการพัฒนาหลักสูตรการฝึกร่วมกับผู้
ประกอบกิจการและสถาบันฝึกอบรมอื่น รวมถึงการให้ค าปรึกษาการพัฒนาธุรกิจบริการ
สุขภาพและหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย 

9. ประสานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาก าลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมบริการ
สุขภาพและหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย 

10. ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ส าหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 

11. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้แบบไทย และส่งเสริมการฟื้นคืนสุขภาพและฟื้นฟู
สมรรถภาพ 

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
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ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถิติและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 (เชียงราย) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที ่

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11.  
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ 
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
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ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถิติและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 (ภูเก็ต) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11.  
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ 
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
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ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี ่
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถิติและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 (นครศรีธรรมราช) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11.  
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ 
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
 
 
 



121 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถิติและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 (ปัตตานี) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11.  
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ 
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถติิและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 (ยะลา) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

11.  
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ 
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
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ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถิติและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 (นราธิวาส) 

กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 

1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 

2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 

3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที ่

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางาน เพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประเมินและรบัรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี้ 

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบญัญัตินี ้
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
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โครงสร้างและภารกิจส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 - 25 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 - 25 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 

   ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ - ๒๕ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (1) ด าเนินการก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  
    (2) จัดท าแผนงานและแนวทางการพัฒนาก าลังแรงงานและประสานแผนการฝึกอาชีพของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน  
    (3) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานและกระบวนการวิเคราะห์จ าแนกต าแหน่งงานหรือการบริหารค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติของก าลังแรงงาน รวมทั้งภาคส่วนอื่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการ  
    (4) ส่งเสริม ให้ค าแนะน าการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 
    (5) ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงด าเนินการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน  
  (6) สนับสนุนการใช้หรือปรับปรุงระบบ รูปแบบการฝึกอบรม หลักสูตร อุปกรณ์ช่วยฝึก และเทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนาผู้ฝึก
ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน 
  (7) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งประสานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและ
ศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
  (8) ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการให้สถานประกอบกิจการและองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนน ามาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้ในระบบการพัฒนา
ก าลังแรงงานและการจ้างงาน 
  (9) ด าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ และเพ่ือ
สร้างผู้ช านาญการเฉพาะทาง ตลอดจนด าเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  (10) ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด  
  (11) ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรอาชีพ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถ และสถานทดสอบฝีมือคนหางาน  
  (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างและภารกิจส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 - 25 

งานบริหารทั่วไป 

1. งานบริหารบุคคล ข้อมูลบคุลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2. การจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

3. งานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ และติดตามรวบรวมตัวช้ีวัด
หน่วยงาน 

4. งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนา และงานเลขานุการ 
5. งานการเงินและบญัชี งานพัสดุ  งานทะเบียนพัสดุ และครุภณัฑ ์
6. งานอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 
7. งานรวบรวมข้อมลูสถิติและรายงานผล 
8. งานประสานและอ านวยการ 
9. งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธภ์ารกิจ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 - 25 

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล 
1. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจ าเป็นในการ

ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของก าลังแรงงาน 
2. แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกล

ยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ 
3. ประสานแผนการฝึกอบรมฝมีือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ ของ

หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 
4. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. ด าเนินการ และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิการ

พัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีเกีย่วกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน 

และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
8. สนับสนุนหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการน าและปรบัปรุง

ระบบ รูปแบบ หลักสตูร อุปกรณช่์วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

9. ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ จัดท าค าของบประมาณประจ าปี
งานแผนงานและประเมินผล จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ 

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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1. จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้กูย้ืมและการช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง 
4. งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. อ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าด้านการจัดการฝึกอบรมแกก่ าลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ 
    สถานประกอบการ 
7. ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการส าเร็จการฝึกอบรม 
8. ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับก าลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม 
    ผลิตภาพแรงงาน 
9. ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
    ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ 
10. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และ 
      ผู้บริหารการฝึก 
11. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน และผู้สนใจในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม 
      ฝีมือแรงงาน 
12. จัดระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด และเง่ือนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
13. จัดท ารายงาน-ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหว 
      งานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
14. ตรวจสอบเร่งรัดการช าระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคล  มาด าเนินการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
      ก าหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องช าระหนี้ 
15. ด าเนินการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสอบ ให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตาม  
      พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
16. จัดท าแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจ าแนกประเภทตามลักษณะข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น   
      และตรวจสอบ 
17. รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ 
18. น าเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ 
19. ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดล าดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน 
20. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
1. การก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่
เกี่ยวขอ้งกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ที่
เกี่ยวขอ้งกับสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
-พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
-กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. การส่งเสริมและประสานงานให้ค าปรึกษาแนะน า ดังนี้ 
-ส่งเสริมการจัดท าและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือคนหางานเพือ่ไป
ท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานรวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชนน ามาตรฐานฝีมือ
แรงงานไปใช้ในระบบพัฒนาก าลังแรงงานและการจา้งงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3. การด าเนินการ ดังนี้ 
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการและสร้างผู้ช านาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน 
นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ 

2. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั รวบรวม และเก็บรักษาข้อมลูเกี่ยวกับ
สาขาอาชีพ ต าแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถาน
ประกอบการ 

3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กร
อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชบัญญตัินี ้

4. จัดท าสมดุประจ าตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลงจากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรอง
การเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 

6. ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน 
7. พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้

ความสามารถ 
8. รับและตรวจสอบการขออุทธรณ ์
9. รายงานและเก็บรักษาข้อมลู 
10. ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบญัญัตินี้ 
11. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการรบัรองความรู้ความสามารถผู้

ประกอบอาชีพควบคุม 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 
 
 
 






















