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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๒ ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน
และศักยภาพของกําลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้กําลังแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล
มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ พัฒนาประสิทธิภาพของผู้ประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และควบคุม
กํากับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ โดยให้
มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถานทดสอบฝีมือแรงงานและการทดสอบ
ฝีมือแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางในการพัฒนากําลังแรงงานของประเทศ
ตลอดจนประสานแผนการฝึกอาชีพของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๓) จัดทําและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาระบบการรับรอง
ความรู้ความสามารถ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
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(๔) ส่งเสริมและพัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนากําลังแรงงาน การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
และผู้ประกอบกิจการ การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออก
หนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๕) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และการส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนากําลังแรงงานของประเทศ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองบริหารการคลัง
(๓) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(๔) กองแผนงานและสารสนเทศ
(๕) กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
(๖) กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(๗) - (๓๑) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ - ๒๕
(๓๒) สํานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
(๓๓) สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
ข้อ ๔ ในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มีกลุ่มกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม
รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานด้ า นกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน
กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถานทดสอบฝีมือแรงงาน
และการทดสอบฝีมือแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ งานคดีปกครอง งานคดีแรงงาน
และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม
(๓) ให้คําปรึกษาและแนะนํา ตลอดจนเสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ คํ า สั่ ง และข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๑ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

(๕) พิจารณาเสนอความเห็ นเกี่ ยวกับการอุทธรณ์คํ าสั่ง หรือ คําวินิ จฉัยตามกฎหมาย กฎ
และระเบียบในความรับผิดชอบของกรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๕ ในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ
การดํ าเนิน งานภายในกรม และสนั บ สนุน การปฏิบั ติงานของกรม รับ ผิด ชอบงานขึ้น ตรงต่ อ อธิบ ดี
โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๖ ในกรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน ให้ มี ก ลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ห ลั ก
ในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี
โดยมีอาํ นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานภายในกรม
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๗ สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานประสานราชการ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการผู้บริหาร
(๔) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ข่ า วสาร ผลการปฏิ บั ติ ง าน
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรม
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ รวมทั้งการบริหารจัดการงาน
ด้านสาธารณูปโภคของกรม
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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ข้อ ๘ กองบริหารการคลัง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๙ กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรม
(๒) จัดระบบงานและบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
(๓) ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการดําเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
(๔) เสริมสร้างวินัย พิทักษ์ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และดําเนินการทางวินัย
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๐ กองแผนงานและสารสนเทศ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และคําขอ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมถึงการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามภารกิจของกรม
(๒) จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง
รวมถึงเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
(๔) ดําเนินการประสานงาน ติดตาม และส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล
เพื่อการพัฒนากําลังแรงงานและศักยภาพแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ รวมถึงการติดต่อและประสานงานความร่วมมือ
และดําเนินโครงการความช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือ และพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๗) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาแรงงานและประสานงาน
การฝึกอาชีพแห่งชาติ
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๑ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
และผู้ประกอบกิจการ
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบกิจการ
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(๓) ส่งเสริมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพและองค์ความรู้เสริมในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
(๔) ส่งเสริมและให้คําปรึกษา แนะนํา ตามกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงาน การจ้างงาน
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหรือผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ
(๕) ส่งเสริม สร้างเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุ สตรี เยาวชน คนพิการ
และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๒ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริ ม
การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน และกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(๒) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(๓) ให้คําปรึกษา แนะนํา และประสานงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(๔) ส่ง เสริม สนับ สนุ น และจัด ให้ มี ก ารจํ า แนกและกํ า หนดระดั บ ความรู้ค วามสามารถ
กํา หนดช่ ว งอัต ราค่า จ้ างที่เหมาะสมกับ ระดั บความรู้ ความสามารถ รวมถึง จัด ให้มี การประเมิ น และ
ออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
(๕) กํ า กั บ ดู แ ล ติ ด ตาม และตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน
(๖) ส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ฝึ ก อบรมฝี มื อ แรงงาน ศู น ย์ ป ระเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ
และการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน รวมถึงการขอรับ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(๗) บริหารจัดการและดําเนินการเพื่อการประเมินผลกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึง
ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การให้ กู้ ยื ม และการช่ ว ยเหลื อ หรื อ อุ ด หนุ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ - ๒๕ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดํา เนิ น การกํ า กั บ ดู แล ติ ด ตาม และตรวจสอบให้ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
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(๒) จั ด ทํ า แผนงานและแนวทางการพั ฒ นากํ า ลั ง แรงงาน ประสานแผนการฝึ ก อาชี พ
ของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๓) ให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานและกระบวนการวิเคราะห์
จําแนกตําแหน่งงานหรือการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และทั ศ นคติ ข องกํ า ลั ง แรงงาน รวมทั้ ง ภาคส่ ว นอื่ น เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ ป ระกอบกิ จ การ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๔) ส่งเสริม ให้คําแนะนําการจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
(๕) ส่งเสริมและให้คําปรึกษาแนะนําในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงดําเนินการ
จัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๖) สนับสนุนการใช้หรือปรับปรุงระบบ รูปแบบการฝึกอบรม หลักสูตร อุปกรณ์ช่วยฝึก
และเทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนาผู้ฝึกให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้ง
ประสานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๘) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนนํ า มาตรฐานฝี มื อ แรงงานไปใช้ ใ นระบบการพั ฒ นากํ า ลั ง แรงงานและการจ้ า งงาน
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๙) ดําเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
และศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ และเพื่อสร้างผู้ชํานาญการเฉพาะทาง ตลอดจนดําเนินการ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงาน
การฝึกอาชีพจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๑๑) ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรอาชีพ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ และสถานทดสอบฝีมือคนหางาน
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
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(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๔ สํานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบและรูปแบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
(๒) ดําเนินการเกี่ย วกั บการเป็ นศู นย์ ปฏิ บัติ การเพื่ อ พั ฒนาระบบการพัฒ นาผู้ฝึ กเกี่ย วกั บ
เทคนิคการฝึกและวิทยาการในสาขาต่าง ๆ การกํากับและส่งเสริมสถานฝึกอบรมภาครัฐและเอกชน
เพื่อตอบสนองการเพิ่มผลิตภาพแรงงานของประเทศ การพัฒนาผู้ประเมินและการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) จั ด ทํ า และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ชุ ด การฝึ ก มาตรฐานการฝึ ก อุ ป กรณ์ ช่ ว ยฝึ ก
และเทคโนโลยีในการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(๔) ฝึกอบรมผู้ฝึกเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
(๕) ให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงาน และส่งเสริมการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องแก่กําลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
(๖) บริหารจัดการศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่สถานฝึกอบรมของภาครัฐ
และภาคเอกชน
(๘) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนา
ผู้ฝึกและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงาน
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๕ สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมถึงดําเนินการ
ให้เชื่อมโยงกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับนานาชาติ
(๒) พัฒนาผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงาน
(๓) ส่งเสริมการจัดทําและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน การพัฒนาผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน
(๕) ดําเนินการส่งเสริม สร้างเครือข่าย อนุญาต กํากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบ
การดําเนินการของผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และผู้ดําเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖๑ ก

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

(๖) ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานประกอบกิ จ การและองค์ ก รทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนนํ า มาตรฐาน
ฝีมือแรงงานไปใช้ในระบบการพัฒนากําลังแรงงานและการจ้างงาน
(๗) ดําเนินการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานทุกระดับ ทั้งภายในประเทศและในระดับนานาชาติ
รวมถึงส่งเสริมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมหรือจัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน
(๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน
(๙) ให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์จําแนกตําแหน่งงาน หรือการบริหารค่าจ้าง
และค่าตอบแทนให้กับสถานประกอบกิจการ
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํ านาจหน้ าที่ ของกรมพั ฒนาฝี มื อแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บภารกิ จที่ เพิ่ ม ขึ้ น
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

