
บทบาทภารกิจของ กพร.ปจ. ในการจัดท า 
“แผนการพัฒนาก าลังคน” ให้ตอบสนองความต้องการของพื้นที ่

รศ.ดร.โชติชัย เจริญงาม 
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ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรฯี ไดใ้หอ้ านาจหน้าทีใ่นการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยท์ัง้ระบบ อกีทัง้มหีวัหน้าสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งเป็น
คณะกรรมการ ท าใหก้ารจดัการขอ้มลู การวางแผน  
การปฏบิตังิานรว่ม และการใชท้รพัยากรรว่มกนัไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

กรมพฒันาฝีมอืแรงงานเป็นฝา่ยเลขาฯ ของ กพร.ปช. ซึง่มบีทบาท
หลกัในการขบัเคลือ่นการพฒันาแรงงานและฝึกอาชพี  

 เปิดโอกาสกรมพฒันาฝีมอืแรงงานสามารถปรบัปรุงเชงิโครงสรา้งการ
บรหิารจดัการดา้นแรงงานของประเทศ ทีส่ามารถบรูณาการ
การศกึษาและการพฒันาฝีมอืแรงงาน 

มเีวททีีเ่ป็นทางการใหก้รมพฒันาฝีมอืแรงงานรว่มกบัหน่วยงาน
ภาคอุตสาหกรรมในการก าหนดแผนการผลติและพฒันาแรงงานให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรม และมกีลไก
ในการตดิตามและประเมนิผลทีเ่ป็นรปูธรรม 

ระเบยีบส านกันายกฯ เอือ้ใหก้รมพฒันาฝีมอืแรงงานมอี านาจหน้าที่
ในการประสานการด าเนินงานทัง้ภาครฐัและเอกชนอยา่งเป็นระบบ 

โอกาสของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วย
การพฒันาแรงงานและประสานงาน
การฝึกอาชีพแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

1. ก าหนดนโยบายและแนวทางใน
การพฒันาแรงงานและประสานงานการ

ฝึกอาชพี 

2. ประสานแผนการพฒันาทรพัยากร
มนุษยร์ะหวา่งระบบการศึกษากบั
ระบบการพฒันาก าลงัแรงงาน 

3. ประสานนโยบาย แผนการพฒันาฝีมอื
แรงงาน และแผนการฝึกอาชีพของทกุ
หน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 

4. ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและแผนงาน 

5. เสนอแนวทางการแกไ้ขปญัหาและ
อุปสรรคเกีย่วกบัการพฒันาแรงงานและ

ประสานงานการฝึกอาชพี 
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1. ก าหนดนโยบายและแนวทางในการพฒันาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ 

5. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคเก่ียวกบัการพฒันาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ 

การศึกษา 
(Education) 

การจ้างงาน 
(Employment) 

ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการพฒันาแรงงาน 
และประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

2. ประสานแผนการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยร์ะหว่างระบบ
การศึกษากบัระบบการพฒันา

ก าลงัแรงงาน 

เปลี่ยนอาชพี

อุตสาหกรรม ก 

อุตสาหกรรม ข 

ยกระดับ
ฝ มือ

ฝ กเตรียมเข้าท างาน
ม 8

ม 23
พัฒนาและทดสอบมาตรฐาน

ฝ มือแรงงาน

กองทุนพัฒนาฝ มือแรงงานม 27

ค ะกรรมการ
ส่งเสริม

การพัฒนาฝ มือ
แรงงาน

ม 38

ม 20

ค ะกรรมการ
จัดท ามาตรฐาน
ฝ มือแรงงาน
แห่งชาติ

ม 22

1. พฒันามาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
และทดสอบและแขง่ขนั 

2. พฒันาฝีมอืแรงงาน 
3. สง่เสรมิการพฒันาฝีมอื

แรงงาน 

4. ประสานและสง่เสรมิให้
ภาครฐัและภาคเอกชนจดัท า

แผนความตอ้งการ 

5. ด าเนินการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการ
สง่เสรมิการพฒันา
พฒันาฝีมอื ฯ 

6. สรา้งและพฒันาเครอืขา่ยการ
พฒันาศกัยภาพก าลงัแรงงาน 

4. ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม

นโยบายและแผนงาน 

3. ประสานนโยบาย แผนการพฒันา
ฝีมือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพ
ของทุกหน่วยงานทัง้ภาครฐัและ

ภาคเอกชน 



ยุทธศาสตร์ฯ 

พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อ
รองรับการเคลื่อนย้าย
แรงงานมีฝีมืออย่างเสรีใน
ภูมิภาค ASEAN 

พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพ/

มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

บริหารจัดการ
เครือข่าย 
การพัฒนาแรงงาน 

จัดท าแผนการ
พัฒนาก าลังคน 

1 

พัฒนาฐานข้อมูล 
ด้านแรงงาน 

ประสานแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
ระบบการศึกษากับระบบ
การพัฒนาก าลังแรงงาน  

เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค
เกี่ยวกับการพัฒนาแรงงาน
และประสานงานการฝึก
อาชีพ 

ก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาแรงงานและ
ประสานงานการฝึกอาชีพ 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
แผนงาน 

ประสานนโยบาย แผนการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน และ
แผนการฝึกอาชีพของทุก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อความเป็น
เอกภาพในการพัฒนา
แรงงานขจัดปัญหาความ
ซ้ าซ้อนและความ
สิ้นเปลือง 

เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
การพัฒนาแรงงานและ
ประสานงานการฝึกอาชีพ 

2 
3 

4 

5 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน 
และประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาต ิ
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อ านาจหน้าที่ของ กพร.ปจ. 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านก าลังแรงงาน เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการแรงงาน  ความ
ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในภาพรวมของจังหวัดฯ 

2. ติดตามและด าเนินงานตามแผนการพัฒนาก าลังแรงงานและการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง
ด้านคุณภาพและปริมาณในพื้นที่จังหวัด ฯ 

3. รวบรวมข้อมูลเพ่ือสังเคราะห์และจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาก าลังคนในพื้นที่
ประจ าปีเพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่จังหวัด และ กพร.ปช. ได้ทราบฯ 

4. ส่งเสริมสถานประกอบการและองค์กรในภาคเอกชนของจังหวัดให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาก าลังแรงงานและการฝึกอาชีพของจังหวัด 

5. ขอข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดได้ตามที่เห็นสมควร 
ท่ีมา:ค าส่ัง กพร.ปช. ท่ี 6/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) 23 สิงหาคม 2555 
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องค์ประกอบ กพร.ปจ. 

6 

ผู้ว่าราชการจงัหวัด 
(ประธาน) 

หัวหน้าส านักงานจังหวัด 

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

สถิติจังหวัด 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด 

พาณิชย์จังหวัด 

แรงงานจังหวัด 

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัด 

จัดหางานจังหวัด 

ประกันสังคมจังหวัด 

อุตสาหกรรมจังหวัด 

นายก อบจ. 

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

ประธานหอการค้าจังหวัด 

วัฒนธรรมจังหวัด 

ประชาสัมพันธ์จังหวัด 

ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัด 

พัฒนาการจังหวัด 

ผู้แทนหน่วยงานด้านการท่องเท่ียว
ในพื้นที ่

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ผู้แทนหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ 

ผู้อ านวยการสถาบนั/ศนูยพ์ัฒนา
ฝีมือแรงงานฯ (เลขานุการ) 

จนท.สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานฯ (ผู้ช่วยเลขานุการณ์) 

ท่ีมา:ค าสั่ง กพร.ปช. ท่ี 6/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) 23 สิงหาคม 2555 



บทบาทส าคัญของ กพร.ปจ. 

กพร.ปช. 

กพร.ปจ. 
สถาบัน/ศูนย์
พัฒนาฝีมือ
แรงงานฯ 

ศูนย/์สถาบัน 

ฝึกฝีมือของ 

ส่วนราชการ 

ภาคการผลิต 

เอกชน 

ส่วนราชการ 

ในพื้นที่ 

สถาบันการศึกษา 

(อาชีว/อุดมฯ) 

รัฐ/เอกชน 

- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพืน้ที่เพื่อจัดท า
แผนการพัฒนาก าลังคนนระดับจังหวัด 

- รับนโยบายด้านการพัฒนาแรงงาน
จาก กพร.ปช. 
- เสนอแผน/ผลการพัฒนาก าลังคน
ระดับจังหวัดให้ กพร.ปช. 
 

เป็นฝ่าย
เลขานุการ 

กิจกรรมที่ กพร.ปจ.ควรด ำเนินกำรในแต่ละปี 
1) จัดท า “แผนการพัฒนาก าลังคนระดับ

จังหวัด” ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
และความต้องการแรงงานของพื้นที่ 

2) ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนา
ก าลังคนตามแผนฯ 
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จุดยืน (Positioning) ของ กพร.ปจ. 

Positioning ของ กพร.ปจ. 

• กพร.ปจ.เปน็องคค์ณะสงูสุดทีร่บัผดิชอบก าหนดนโยบายและ

แผนการพฒันาทรพัยากรมนษุยร์ะดบัจังหวดั (HRD Committee) 

• กพร.ปจ. เป็นจุดบรูณาการการพัฒนาก าลงัคนของทกุภาคสว่นใน

จังหวัด 

• “แผนการพัฒนาก าลงัคนระดบัจงัหวดั” ของ กพร.ปจ. เป็น

เครื่องมอืของจังหวดั (ผู้ว่าราชการจงัหวดั) ในการวางแผน จัดการ

ทรัพยากร และติดตามประเมินผล การพฒันาก าลงัคนของจงัหวดั 
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

1) กพร.ปช. มีนโยบายและแผนการพัฒนาก าลงัคนในระดบัชาตทิี่

ชัดเจน  

2) การท าให้ผูว้า่ราชการจังหวดั เห็นความส าคญัของ กพร.ปจ. และ

ใช้ กพร.ปจ.เปน็กลไกในการพัฒนาก าลงัคนของจงัหวดั 

3) แผนการพฒันาก าลงัคนของ กพร.ปจ. ถูกน าไปใชเ้ปน็ขอ้มูล

ส าคญัในการจัดสรรงบประมาณดา้นการพฒันาก าลงัคนของสว่น

ราชการในพื้นที ่(ทั้งงบประมาณจังหวดั และงบประมาณของสว่น

ราชการ) 

4) ภาคธรุกิจอุตสาหกรรมในจังหวดัเขา้ร่วมและใหค้วามส าคญั 

5) สถาบนั/ศนูยพ์ัฒนาฝมีอืแรงงาน (ในฐานะฝา่ยเลขานุการ) มี

ความพรอ้มในดา้นการประสานงาน การวเิคราะห ์และการจัดท า

แผนการพฒันาก าลงัคน 
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