จากใจผู้อานวยการ
ถ้อยแถลงผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชีย งราย เป็นหน่วยงานสังกั ด กรมพั ฒนาฝีมือ แรงงาน
กระทรวงแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน เพื่อให้กาลังแรงงานมีฝีมือ
ได้มาตรฐาน มีความสามารถในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ มีความสามารถในการ
แข่งขันในยุคประชาคมอาเซียน
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ปรับโครงสร้างองค์กร และ
เปลี่ยนชื่อ จาก “ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย” เป็น “สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐
เชียงราย” และกาหนดเป้าหมายและภารกิจเพิ่มเติม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
๒๐ เชียงราย คือการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการรับรองความรู้
ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ
สถาบั น พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน ๒๐ เชี ย งราย ขอขอบพระคุ ณ ภาคี หุ้ น ส่ ว น ทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน ที่ได้มีความร่วมมือที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน และเรายังคงมีปณิธานร่วมกัน ที่จะปฏิบัติ
ภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกาลังแรงงานและสถานประกอบกิจการ
ในจังหวัดเชียงราย ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ยุคประชาคมอาเซียน

นายชัย มีเดชา
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงาน ๒๐ เชียงราย
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
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๑. ข้อมูลจังหวัดเชียงราย
ตราสัญลักษณ์ประจาจังหวัดเชียงราย
รูปช้างสีขาวใต้เมฆ หมายถึง นิมิตของความรุ่งเรืองในอดีต
เพราะพ่อขุนเม็งรายเคยใช้ช้างเป็นกาลังสาคัญในการทาศึกปราบ
ศัต รู จ นได้ ชัย ชนะ นอกจากนี้ ช้ างยั งเป็ น ชนวนให้ พ่ อ ขุ น เม็ งราย
มาก่ อ ร่ า งสร้ า งเมื อ งนี้ ขึ้ น อี ก ด้ ว ย โดยว่ า กั น ว่ า ช้ า งทรงของ
พ่อขุนเม็งรายหลุดหายไปจากหลักที่ผูกไว้ พ่อขุนเม็งรายติดตามไป
จนถึงภูมิประเทศอันบริบูรณ์ริมน้ากก จึงโปรดให้ตั้งเมืองเชียงรายขึ้น
ณ ที่นั้น

ดอกไม้ประจาจังหวัดเชียงราย
ชื่อดอกไม้
ดอกพวงแสด
ชื่อ วิทยาศาสตร์ Pyrostegia Venusta (ker) Miers
วงศ์
Bignonia Ceae
ลักษณะชนิดพันธุ์ไม้ ไม้เลื้อยต่างประเทศ
ชื่ออื่น ๆ
Orange trumpet, Flane Flower, Fire - Cracder Vine
ฤดูกาลออกดอก เดือนธันวาคม มีนาคม ของ -ทุกปี
สภาพที่เหมาะสม ดินร่วน ไม่ตอ้ งการน้ามาก แสงแดด
การขยายพันธุ์
ปักชากิ่ง, ตอนกิ่ง

ต้นไม้ประจาจังหวัดเชียงราย
ชื่อพันธุ์ไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงค์
ชื่ออื่น ๆ

กาสะลองคา
Radermachera ignea (Kurz) Steenis
Bignoniaceae
ปีปทอง, แคเป๊าะ, สาเภาหลามต้น, สะเภา,
อ้อยช้าง, จางจืด
ต้นกาสะลองคา เป็นต้นไม้ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรง
ครองราชย์

ประวัติโดยสังเขป
จังหวัดเชียงราย หรือ เมืองเชียงราย เดิมอยู่ในอาณาจักรโยนกเชียงแสน มีประวัติการสร้างเมือง
เมื่อ พ .ศ. 1600 ต่อมาพ่อขุนเม็งรายยกทัพมาประทับที่เมืองกู่เต้า ช้างชัยมงคลของพระองค์เกิด
หายไป พระองค์ได้ทรงออกตามหาไปจนถึงดอยจอมทองบริเวณริมฝั่งแม่น้ากก พระองค์ทรงเห็นถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนในแถบนี้ จึงได้สร้างเมืองขึ้น และทรงขนานนามว่า เมืองเชียงราย และ
อพยพผู้คนมาอยู่ที่เมืองใหม่แห่งนี้ต่อมาอาณาจักรล้านนาเสียแก่พม่าเมืองเชียงรายจึงเป็นเมืองขึ้นของ
พม่า และต่อมาได้กลับกลายมาขึ้นต่อกรุงรัตนโกสินทร์ ตราบมาจนทุกวันนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศเมียนม่าร์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดพะเยาและจังหวัดลาปาง
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับประเทศเมียนม่าร์และจังหวัดเชียงใหม่
แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า ด้านอาเภอแม่จัน อาเภอแม่สาย อาเภอแม่ฟ้าหลวง
และอาเภอเชียงแสน รวม 130 กิโลเมตร แยกเป็นแนวภูเขา 100 กิโลเมตร แนวแม่น้าสาย
10 กิโลเมตร และแนวแม่น้ารวก 20 กิโลเมตร
แนวเขตชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทาง
184 กิโลเมตร โดยแยกเป็นแนวแม่น้าโขง 90 กิโลเมตร และแนวภูเขา 94 กิโลเมตร

การปกครองและการเมือง
จังหวัดเชียงรายแบ่งหน่วยปกครองออกเป็น
1. ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค
จานวน 28 หน่วยงาน
2. ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง
จานวน 85 หน่วยงาน
3. ส่วนราชการสังกัดส่วนท้องถิ่นได้แก่
เทศบาลนคร
จานวน 1 แห่ง
เทศบาลตาบล
จานวน 50 แห่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จานวน 1 แห่ง
4. อาเภอ 18 อาเภอ 124 ตาบล 1,751 หมู่บ้าน
พื้นที่ 11,678.369 ตารางกิโลเมตร ประชากร 1,204,660 คน
๕. ข้อมูลกาลังแรงงาน
สถานภาพแรงงาน
ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป
ผู้อยู่ในกาลังแรงงานรวม
- ผู้มีงานทา
- ผู้ว่างงาน
- กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล
ผู้ไม่อยูใ่ นกาลังแรงงาน
-ทางานบ้าน
- เรียนหนังสือ
- อื่น ๆ
อัตราการจ้างงานต่อกาลังแรงงาน
อัตราการว่างงาน

รวม
956,๒๒๒
67๐,๖๓๒
6๖๗,๙๕๖
๑,4๕๐
๑,๒๒7
28๕,๕๙๐
๗9,๕๑๙
๗๔,๗๐๘
๑๓๑,๓๖๓
๑๐๖.๗๕
0.๒

ที่มา : http://chiangrai.mol.go.th/sites/chiangrai.mol.go.th/files/Q2_5๙_2.pdf
สถานการณ์ แรงงานจังหวัดเชียงรายในไตรมาสที่ 2 ปี 255๙ (เมษายน - มิถุนายน)

สภาพภูมิประเทศ
เชียงราย มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North Continental Highland) มี
พื้นที่ราบสูงเป็นหย่อมๆ ในเขตอาเภอแม่สรวย เวียงป่าเป้าและเชียงของ บริเวณเทือกเขามีความ
สูงประมาณ 1,500 – 2,000 เมตร จากระดับน้าทะเล บริเวณส่วนที่ราบตามลุ่มแม่น้าสาคัญใน
ตอนกลางของพื้นที่ ได้แก่ อาเภอพาน เมือง แม่จัน แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ มีความสูง
ประมาณ 410 – 580 เมตร จากระดับน้าทะเล
สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่เหนื อสุดของประเทศ จึงทาให้ได้รั บอิทธิพล
จากทะเลน้อย ประกอบกับภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงและป่าไม้ จึงทาให้ระดับอุณหภูมิใน
แต่ละฤดูแตกต่างกันมาก ในปี พ.ศ. 2549 จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 37.6 องศาเซลเซียส
ในเดือนพฤษภาคม และอุณหภูมิต่าสุดเพียง 8.8 องศาเซลเซียสในเดือนธันวาคม
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
• อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
• น้าตกขุนกรณ์
• วนอุทยานภูชี้ฟ้า
• ดอยแม่สลอง
• ดอยหัวแม่คา
• ดอยวาวี
• ดอยผาตั้ง
• น้าตกปูแกง
• พิพิธภัณฑ์บ้านดา
• ตลาดแม่สาย
• วัดพระแก้ว
• หอนาฬิกา
• ถนนคนเดิน
• ไร่ชาฉุยฟง
• ไร่เชิญตะวัน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หาดเชียงราย
บ่อน้าร้อนแม่ขะจาน
ถ้าปุ่ม ถ้าปลา
ถ้าผาจรุย
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย
พระตาหนักดอยตุง
โป่งพระบาท
วัดร่องขุ่น
ไร่บุญรอด
สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ
ล่องแม่น้ากก
วัดร่องเสือเต้น
สามเหลี่ยมทองคา
วัดห้วยปลากั้ง
แก่งผาได

2. ประวัติความเป็นมา
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 28 ไร่ เริ่มดาเนินการก่อสร้าง
เมื่อปี 2537 ภายใต้เงินกู้ ADB เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานใหม่ และยกระดับฝีมือแรงงาน
ที่มีงานทาอยู่แล้ว ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยจัดฝึกอาชีพในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ปัจจุบันเนื้อที่บางส่วนได้ถูกแบ่ง เพื่อนาไปใช้ประโยชน์กับทางกรมที่ดินจังหวัด
เชียงราย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์ : ประสานความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงรายไปสู่มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน
พันธกิจ :
1. ส่งเสริมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานทุกรูปแบบได้
มาตรฐานฝีมือแรงงานภายใต้ภารกิจ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. ให้บริการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน
ยุทธศาสตร์ :
1. พัฒนาฝีมือแรงานให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภารกิจการดาเนินงาน
สถาบั น พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน ๒๐ เชี ย งราย มี ภ ารกิ จ ด าเนิ น งานภายใต้ ภ ารกิ จ ใหม่ ข อง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 ภารกิจ
ภารกิ จ ที่ 1 ด้ า นการขั บ เคลื่ อ นนโยบายการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ( Policy Advisor)
รวบรวม วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาฝีมือแรงงานในระดับจังหวัด เพื่อจัดทาแผนการพั ฒนา
กาลังคนระดับจังหวัด และบูรณาการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ ภายใต้
คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)
ภารกิ จ ที่ 2 ด้ า นการดู แ ลระบบการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ( Regulator) ก ากั บ การใช้
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติใ นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานและการประเมินความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ
การออกใบอนุญาตให้ผู้ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันฝึกอบรมฝีมือแรงงานและ
ศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถ
ภารกิจที่ 3 ด้านการส่งเสริมประสานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( Facilitator/Coordinator)
ส่งเสริมและให้คาปรึกษาแก่ผู้ประกอบกิจการในการจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานของตน ส่งเสริมผู้
ประกอบกิจการในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
ส่งเสริมองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ รับคาขอและพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลั ก สู ต ร รายละเอี ย ด และรายการค่ า ใช้ จ่ า ย ในการฝึ ก อบรมของผู้ ป ระกอบกิ จ การตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันฝีมือ
แรงงานในระดับจังหวัด
ภารกิจที่ 4 ด้านดาเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (Operator)
การฝึ ก อบรมฝี มื อ แรงงานให้ กั บ เครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานในสายแรงงานที่ขาดแคลน รองรับเทคโนโลยีและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ จัดทาและดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและออกใบรับรองมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ

โครงสร้างองค์กร : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย
นายชัย มีเดชา
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงาน ๒๐ เชียงราย

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
แรงงาน (พศ.)
นายธฤษณัช พะกะจ่าง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือ
แรงงานขานาญการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(บท.)
นางวัชราภรณ์ อินตาคา
เจ้าพนักงานธุรการ
ชานาญงาน

๑. นางสาวกันตภัทร
พระศรี
นักวิชาการพัฒนาฝีมือ
แรงงานปฏิบัตกิ าร
๒. นายทวีชัย เขือ่ นแก้ว
ครูฝกึ ฝีมอื แรงงาน
ระดับ ช 3
๓. นางนภาวรรณ
ไชยรินทร์
ครูฝกึ ฝีมอื แรงงาน
ระดับ ช 3
๔. นายสมาน
จันทสารคุณ
ครูฝกึ ฝีมอื แรงงาน
ระดับ ช ๒
๕. นางสาวจิรชยา
ณภัคพงศ์ชัย
นักวิชาการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน
๖. นางสาวกฤติการ์
พะกะจ่าง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน
๗. นายสุริยนต์ อยู่เย็น
ครูฝกึ ฝีมอื แรงงาน

1. นางสาววราพร
จันเชียงมา
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน
2. นางสาวสาธิยา สักเกตุ
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน
3. นางสาวจาเนียร
เอี่ยมผิว
พนักงานธุรการ
ระดับ ส 3
4. นางสาวอัญชลี
วงค์สารภี
พนักงานประจา
สานักงาน
5. นายอรรณพ
ศรีกัลยาณบุตร
พนักงานขับรถยนต์
ระดับ ส 2
๖. นางสาววรรณภา
จันทะวงค์
เจ้าพนักงานพัสดุ
๗. นายปราการ น้อยนาม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
๘. นายพงค์พัฒน์ กาแผ่
พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน (สร.)
จ.ส.อ. เสถียร พีระเชื้อ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือ
แรงงานชานาญการ
1. นางสุภาวนีย์
ธรรมตา
นักวิชาการพัฒนา
ฝีมอื แรงงาน
ชานาญการ
๒. นางสาวณัฐริกา
กัมปะหะ
นิตกิ ร

ฝ่ายทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน (ทส.)
นายเทศกาล คาดี
นักวิชาการพัฒนาฝีมือ
แรงงานชานาญการ
1. นายนพคุณ
พิมุขกรพงศ์
นักวิชาการพัฒนา
ฝีมอื แรงงาน
๒. นายสมชาติ กันทวี
ครูฝกึ ฝีมอื แรงงาน
ระดับ ช ๓

ฝ่ายรับรองความรู้
ความสามารถ (รค.)
นายบุญทวี ขันทะ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือ
แรงงานชานาญการ
๑. นายกิตติภมู ิ
สุริคา
ครูฝกึ ฝีมอื แรงงาน
ระดับ ช ๒
๒. นางอรทัย ไชยเสน
ครูฝกึ ฝีมอื แรงงาน
ระดับ ช ๓

ฝ่ายแผนงานและ
เครือข่าย (ผค.)
นางสาวนันทิดา อาษากุล
นักวิชาการพัฒนาฝีมือ
แรงงานปฏิบตั กิ าร
1. นางสาวทิพวรรณ
ใจยา
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

บุคลากร

นายชัย มีเดชา
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย

จสอ.เสถียร พีระเชื้อ
นายธฤษณัช พะกะจ่าง
นายบุญทวี ขันทะ
นั
ก
วิ
ช
าการพั
ฒ
นาฝี
ม
อ
ื
แรงงาน
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ช
านาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ

นางสาวนันทิดา อาษากุล
นายเทศกาล คาดี
นางสุภาวนีย์ ธรรมตา
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปฏิบัติการ
ชานาญการ
ชานาญการ

นางสาวทิพวรรณ ใจยา
นางสาวกันตภัทร พระศรี
นางวัชราภรณ์ อินตาคา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ปฏิบัติการ

นางสาววราพร จันเชียงมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน

นางสาวสาธิยา สักเกตุ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นายทวีชัย เขื่อนแก้ว
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช 3

นางอรทัย ไชยเสน
นายสมชาติ กันทวี
นางนภาวรรณ ไชยรินทร์
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช 3 ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช 3 ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช 3

นายกิติภูมิ สุริคา
นายสมาน จันทสารคุณ
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช 2 ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช 2

นายอรรณพ ศรีกัลยาณบุตร

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายนพคุณ พิมุขกรพงศ์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวกฤติการ์ พะกะจ่าง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวอัญชลี วงศ์สารภี
พนักงานประจาสานักงาน

นายสุรยิ นต์ อยู่เย็น
ครูฝึกฝีมือแรงงาน

นางสาวณัฐริกา กับปะหะ
นิติกร

นางสาววรรณภา จันทะวงค์
เจ้าพนักงานพัสดุ

นายปราการ น้อยนาม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒

นายพงค์พัฒน์ กาแผ่
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวจิรชยา ณภัคพงศ์ชัย

นางสาวจาเนียร เอีย่ มผิว
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3

3. การบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายปี 255๙
งบประมาณค่าใช้จ่ายปี 255๙
เป็นเงิน
๑๔,๑๓๔,๐๘0.00 บาท
๑) งบดาเนินงาน
๔,0๕๓,๑๐0.00 บาท
- ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ๓๕๐,0๐๐.๐๐ บาท
- เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน
๓,๔๖๗,๘๐๐.๐๐ บาท
- ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่
๒๓๕,๓๐๐.๐๐ บาท
ประชาคมอาเซียน
2) งบลงทุน
๘๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท
- ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๘๙๖,0๐๐.๐๐ บาท
3) งบเงินอุดหนุน
๑,๓๕๙,๙๘0.00 บาท
- ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๓๔๕,๖๘0.00 บาท
(เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผูเ้ ข้ารับการฝึกอาชีพ)
- ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่
๑,๐๑๔,๓๐๐.00 บาท
ประชาคมอาเซียน (เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผูเ้ ข้ารับการฝึกอาชีพ)
4) งบรายจ่ายอื่น
๗,๘๒๕,๐๐๐.00 บาท
- ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๒๐,๐๐๐.00 บาท
- การพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
๑๗๐,๑๐๐.00 บาท
- จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
๒๐,๐๐๐.00 บาท
- การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
๒๔๖,๔๐๐.00 บาท
- ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๔,๔๙๒,๐๐๐.00 บาท
- พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ
๕๔,๐๐๐.00 บาท
- ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่
๒,๘๒๒,๕๐๐.00 บาท
ประชาคมอาเซียน
งบประมาณค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ปี ๒๕๕๙
- ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์
๘๗๙,๒๐๐.๐๐ บาท
ของชาติ
งบประมาณจากงบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการงบประมาณ ปี ๒๕๕๙
- โครงการพัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานจังหวัดเชียงราย
๑,๒๗๔,๔๐๐.๐๐ บาท
รองรับประชาคมอาเซียน

๔. ผลการดาเนินงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย ดาเนินการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแรงงานและการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และนโยบายของ
รัฐบาล การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ การส่งเสริมบทบาทและ
การใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน และการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิ บาลและ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ

4.๑ ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนามือแรงงาน
4.๑.๑ โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นการ
ฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะฝีมือในสาขาอาชีพ
ต่าง ๆ ที่ประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งตนเอง
ได้ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผลการดาเนินงาน
สาขา/หลักสูตร
ธุรกิจอาหาร-ขนมไทยการแปรรูปอาหารฯ
ธุรกิจอาหาร-ขนมไทยการแปรรูปอาหารฯ
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
จากไม้ (การทาโต๊ะแบบ
พับได้)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า
ปักชาวเขา
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า
ปักชาวเขา

ระยะเวลาฝึก

สถานที่ฝึก

๑๑ – ๑๘
พฤศจิกายน
๒๕๕๘
๙ – ๑๓
ธันวาคม
๒๕๕๘

คริสจักรบ้านปางตะไคร้
ตาบลห้วยชมภู อาเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
ศูนย์การเรียนรู้บา้ นลอบือ
หมู่ ๑๑ ตาบลแม่ยาว
อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
บ้านห้วยหญ้าไซร้
ตาบลป่าแดด อาเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย
บ้านห้วยหญ้าไซร้
ตาบลป่าแดด อาเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย
บ้านห้วยหญ้าไซร้
ตาบลป่าแดด อาเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย
รวม

๑๔ – ๑๘
มีนาคม
๒๕๕๙
๑๔ – ๑๘
มีนาคม
๒๕๕๙
๒๕ – ๒๙
เมษายน
๒๕๕๙

ผู้จบการฝึก
(คน)
๒๐
๒๐

๒๐
๒๐
๒๐
๑๐๐

4.๑.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเข้าสู่กระบวนการจ้างงาน
เป็นการฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้บาบัด
ยาเสพติด ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้สูงอายุ ทหารก่อนปลดประจาการ ทหารผู้ บาดเจ็บและทุพลภาพ
ชาวไทยภูเขา และคนพิการ/ผู้ดูแล เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือแรงงาน และการเตรียม
ความพร้อมทางด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางานร่วมกับคนทั่วไป
ผลดาเนินการ
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก
สถานที่ฝึก
ผู้จบฝึก
(คน)
การทาเครื่องเรือนโครงไม้
๑๙ – ๓๐
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐
๒๐
จริง
ตุลาคม ๒๕๕๘ เชียงราย จังหวัดเชียงราย
การทาเครื่องเรือนโครงไม้
๑๙ – ๓๐
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐
๒๐
จริง
ตุลาคม ๒๕๕๘ เชียงราย จังหวัดเชียงราย
เย็บพวงกุญแจ
๒–๔
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐
๓๐
กุมภาพันธ์
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
๒๕๕๙
การทาผลิตภัณฑ์งานไม้
๒–๔
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐
๓๑
(เก้าอี้พับ)
กุมภาพันธ์
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
๒๕๕๙
ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
๒–๔
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐
๓๑
กุมภาพันธ์
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
๒๕๕๙
รวม
๑๓๒

4.๑.๓ โครงการพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เป็นการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเกษตรกร ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ชาวเขา ผู้พิการ ผู้ต้องขัง
ผู้ประสบความเดือดร้อนต่างๆ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถ ในสาขา
อาชีพอื่นที่นอกเหนือจากอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ตามปกติหรืออาชีพเสริมหรือเปลี่ยนอาชีพใหม่จากเดิม
โดยมีจุดประสงค์ให้แรงงานมีโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นหรือมีรายได้เพิ่มขึ้น
ผลดาเนินการ
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก
สถานที่ฝึก
ผู้จบฝึก
(คน)
เย็บพวงกุญแจ
๓–๕
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐
๓๐
(ผู้บาบัดยาฯ)
มีนาคม ๒๕๕๙ เชียงราย จังหวัดเชียงราย
การทาผลิตภัณฑ์งานไม้
๓–๕
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐
๓๐
(เก้าอี้พับ)
มีนาคม ๒๕๕๙ เชียงราย จังหวัดเชียงราย
การประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง
๓๑ มีนาคม –
บ้านต้าหัวฝาย อาเภอขุนตาล
๒๐
๒ เมษายน ๒๕๕๙ จังหวัดเชียงราย
การถักตะกร้าเชือกร่ม
๒๑ – ๒๓
บ้านสันไทรงาม อาเภอเวียง
๒๐
เมษายน ๒๕๕๙ เชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
รวม ๑๐๐

4.๑.๔ โครงการพัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เป็นการฝึกอบรมให้กับแรงงานที่
ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน แรงงานใหม่ ผู้พิการ แรงงานนอกระบบ และผู้ที่ทางานอยู่แล้ว ประสงค์จะมี
อาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ
ผลดาเนินการ
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก
สถานที่ฝึก
ผู้จบฝึก
(คน)
การนวดไทยเพื่อ
๑๖ – ๒๐
ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
๒๐
ผ่อนคลาย
ตุลาคม ๒๕๕๘ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย
การนวดไทยเพื่อ
๑–๕
โป่งน้าร้อนผาเสริฐ
๒๑
ผ่อนคลาย
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตาบลดอยฮาง อาเภเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
การนวดฝ่าเท้าเพื่อ
๒๘ มีนาคม –
เทศบาลตาบลแม่สายมิตรภาพ
๒๐
สุขภาพ
๑ เมษายน ๒๕๕๙ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รวม
๖๑

4.๑.๕ โครงการพัฒนาขี ดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยรองรับประชาคม
อาเซียน เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้แรงงานไทยและผู้ประกอบกิจการมีความสามารถด้านภาษาของ
ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ภาษากลางอาเซียน(ภาษาอังกฤษ) และภาษาถิ่นของประเทศอาเซียน ได้แก่
ภาษาฟิลิปีโน ภาษาบาฮาซาอินโดนี เซีย ภาษามลายูบรูไน ภาษามาเลย์ ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว
ภาษาเขมร ภาษาเมียนมา ภาษาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้แก่ ภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น
และจีนกลาง
ผลดาเนินการ
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก
สถานที่ฝึก
ผู้จบฝึก
(คน)
ภาษาอังกฤษเพื่อ
๒๑ – ๒๕
บริษัทไทยชิมาโน่ จากัด
๓๐
การทางาน
ธันวาคม ๒๕๕๘ อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
พูดอังกฤษคาต่อคา
๒๗ กุมภาพันธ์ – บริษัทเชียงรายแลนด์แอสโซซิเอทส์
๒๖
เพื่อการทางาน ระดับ ๒ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ จากัด อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ภาษาอังกฤษสาหรับ
๒๙ กุมภาพันธ์ – บ้านผาประเสริฐ ตาบลดอยฮาง
๑๘
พนักงานนวดแผนไทย
๔ มีนาคม ๒๕๕๙ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
๒๑ – ๒๕
เทศบาลตาบลสถาน อาเภอเชียงของ
๒๑
มีนาคม ๒๕๕๙
จังหวัดเชียงราย
ภาษาจีนเพื่อการทางาน
๑๙ – ๒๘
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อาเภอเมือง
๒๒
เมษายน ๒๕๕๙ เชียงราย จังหวัดเชียงราย
ภาษาเกาหลี
๙ – ๑๓
โรงเรียนเจริญธรรม ตาบลบ้านดู่
๒๐
เพื่อการสื่อสาร
พฤษภาคม ๒๕๕๙ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ภาษาเกาหลี
๓๑ พฤษภาคม - โรงเรียนเจริญธรรม ตาบลบ้านดู่
๒๐
เพื่อการสื่อสาร
๓ มิถุนายน ๕๕๙ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ภาษาจีนเพื่อการทางาน
๑๓ – ๒๔
โรงแรมเดอะเลเจนด์เชียงรายบูติกฯ
๒๑
มิถุนายน ๒๕๕๙ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ภาษาอังกฤษ
๒๗ มิถุนายน –
โรงแรมเวียงอินทร์
๓๒
เพื่อการทางาน
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รวม ๒๑๐

4.๑.๖ โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก เป็นการฝึกอบรมฝีมือ
ให้กับแรงงานใหม่ แรงงานในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร และผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหาร
ให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ และมีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพรองรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อาหาร เป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขัน
ผลดาเนินการ
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก
สถานที่ฝึก
ผู้จบฝึก
(คน)
อาหารไทยยอดนิยม
๒๑ - ๒๕
บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๑๐ อาเภอ
๒๕
มีนาคม ๒๕๕๙ แม่สรวย จังหวัดเชียงราย
อาหารไทยยอดนิยม
๓๑ มีนาคม - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐
๒๒
๔ เมษายน
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
๒๕๕๙
อาหารไทยยอดนิยม
๒๙ เมษายน – เทศบาลตาบลพญาเม็งราย
๒๕
๓ พฤษภาคม อาเภอพญาเม็งราย จังหวัด
๒๕๕๙
เชียงราย
อาหารไทยยอดนิยม
๑ - ๕ มิถุนายน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐
๒๖
๒๕๕๙
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
รวม
๙๘

4.๑.๗ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและ
การท่องเที่ยวสู่ร ายได้แ ละการแข่งขัน เป็นการพัฒนาทัก ษะฝีมือ แรงงานให้กับกลุ่มแรงงานใหม่
แรงงานในสถานประกอบกิจการ แรงงานทั่วไป และแรงงานนอกระบบ ให้มีความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพในธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ผลดาเนินการกลุ่มแรงงานใหม่
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก
สถานที่ฝึก
ผู้จบฝึก
(คน)
พนักงานนวดแผนไทย ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๙
๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ๒๐ เชียงราย จังหวัด
เชียงราย
พนักงานนวดแผนไทย ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๗
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๒๐ เชียงราย จังหวัด
เชียงราย
พนักงานนวดแผนไทย ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
๒๕
๕ กันยายน ๒๕๕๙ ๒๐ เชียงราย จังหวัด
เชียงราย
รวม
๖๑

ผลดาเนินการกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก
การบริการที่ประทับใจ
(Service Mind)
การเป็นอาสาสมัคร
มัคคุเทศก์เพื่อการ
ท่องเที่ยวฯ
ภาษาอังกฤษคาต่อคา
เพื่อการทางานสาหรับ
พนักงานงวดไทย
เทคนิคการนวดน้ามัน
การนวดฝ่าเท้าเพื่อ
สุขภาพ
การทางานเป็นทีมและ
การสร้างจิตสานึกรัก
องค์กร
การทางานเป็นทีมและ
การสร้างจิตสานึกรัก
องค์กร
พนักงานบริการสนาม
กอล์ฟ Caddy
พนักงานบริการสนาม
กอล์ฟ Caddy

๒๔ – ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๘ - ๒๐
มกราคม ๒๕๕๙
๑–๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๔–๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๑๑ – ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๙ – ๒๒
มีนาคม ๒๕๕๙
๓ – ๒๒
มีนาคม ๒๕๕๙
๒๘ – ๓๐
มีนาคม ๒๕๕๙
๒๑ – ๒๓
มีนาคม ๒๕๕๙

สถานที่ฝึก
บริษัทฐิติพัทฒ์ การบัญชี
จากัด
โรงแรมนาคราชนคร
ตาบลเวียง อาเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
สถาบันพัฒนาฝีมืแรงงาน
๒๐ เชียงราย จังหวัด
เชียงราย
สถาบันพัฒนาฝีมืแรงงาน
๒๐ เชียงราย จังหวัด
เชียงราย
บ้านแม่คา ตาบลแม่คา
อาเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย
บริษัทเชียงรายมอล์ จากัด
อาเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
บริษัทเชียงรายมอล์ จากัด
อาเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
สนามกอล์ฟค่ายเม็งราย
มหาราช จังหวัดเชียงราย
Happy city golf & Resort
จังหวัดเชียงราย
รวม

ผู้จบฝึก
(คน)
๒๐
๒๐
๑๙
๒๕
๒๒
๒๗
๒๕
๒๐
๒๓
๒๐๑

ผลดาเนินการกลุ่มแรงงานนอกระบบ
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก
การประกอบขนมอบ
(เบเกอรี่)
การทาขนมไทย

๑๙ - ๒๑
ตุลาคม ๒๕๕๘

สถานที่ฝึก

มูลนิธิศุภนิมิต หมู่บา้ นดอย
พญาภิภักดิ์ อาเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
๑๐ – ๑๒
เทศบาลตาบลดอยงาม
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รวม

ผู้จบฝึก
(คน)
๒๖
๒๕
๕๑

4.๑.๘ โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไทย ให้กับกลุ่มแรงงานใหม่ และแรงงาน
ในสถานประกอบกิจการ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศในสาขาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะสาขาในภาคอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล ก่อสร้าง เครื่องนุ่งห่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ งานเชื่อม เป็นต้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม การแข่งขัน และในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผลดาเนินการกลุ่มแรงงานใหม่
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก
สถานที่ฝึก
ผู้จบฝึก
(คน)
ช่างเครื่องทาความเย็นและปรับ
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ –
สพร.๒๐ เชียงราย
๘
อากาศฯ
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ –
สพร.๒๐ เชียงราย
๑๑
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ช่างซ่อมเครื่องยนต์
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ –
สพร.๒๐ เชียงราย
๑๑
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ช่างเชื่อมผลิตภัณฑ์
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ –
สพร.๒๐ เชียงราย
6
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ช่างอิเล็กทรกนิกส์
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ –
สพร.๒๐ เชียงราย
๔
๒๒ เมษายน ๒๕๕๙
ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ –
สพร.๒๐ เชียงราย
๕
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ –
สพร.๒๐ เชียงราย
๒
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
รวม
4๗

สาขา/หลักสูตร
ช่างเครื่องทาความเย็นและปรับ
อากาศฯ
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ช่างซ่อมเครื่องยนต์
ช่างอิเล็กทรกนิกส์
ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

ระยะเวลาฝึก

สถานที่ฝึก

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
– ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
– ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
– ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
– ๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๙
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
– ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
– ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙

สพร.๒๐ เชียงราย

ผู้จบฝึก
(คน)
๗

สพร.๒๐ เชียงราย

๑๓

สพร.๒๐ เชียงราย

๑๔

สพร.๒๐ เชียงราย

๑๐

สพร.๒๐ เชียงราย

๔

สพร.๒๐ เชียงราย

๖

รวม

5๔

ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกเตรียมเข้าทางาน

ผลดาเนินการกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการ
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก
การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
ครบวงจร
การติดตั้งกล้องวงจรปิดไอพี
(IP Network Camera)
การติดตั้งกล้องวงจรปิดไอพี
(IP Network Camera)
เทคนิคการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

๒๗ – ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
1๕ – ๑๗
ธันวาคม 2558
1๙ – 2๑ มกราคม
255๙
9 – ๑6 กรกฎาคม
255๙

สถานที่ฝึก
สพร.๒๐ เชียงราย

ผู้จบฝึก
(คน)
๓๒

สพร.๒๐ เชียงราย

2๙

สพร.๒๐ เชียงราย

2๔

สพร.๒๐ เชียงราย

๒๐

รวม

๑๐๕

๔.๑.๙ โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานในระบบการจ้างงาน แรงงานในชนบท และแรงงานนอกระบบ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด
ตามแนวตะเข็บชายแดนไทย จังหวัดที่ติดทะเลประตูเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และจังหวัดตาม
เส้นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศตามข้อตกลง GMS และ IMT-GT ให้มีฝีมือช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
สถานประกอบกิจการในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การผลิต การค้า การขนส่ง รองรับการลงทุน และ
การท่องเที่ยวในการสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งรองรับการเข้าสู่การจ้างงานในพื้นที่ และ หรือให้
สามารถประกอบอาชีพในพื้นที่ได้ รองรับการพัฒนาท้องถิ่น
ผลดาเนินการกลุ่มแรงงานใหม่
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก
ช่างเย็บจักร
อุตสาหกรรม

๑๕ ตุลาคม –
๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

การควบคุมไฟฟ้าด้วย
PLC

๑ – ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สถานที่ฝึก
บ้านตองเก้า หมู่ที่ ๙
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ผู้จบการ
ฝึก(คน)
๒๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
ช่างเดินสายไฟฟ้า
๑ – ๒๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ภายในอาคาร
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มงคลล้านนา อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
เทคนิคการติดตั้ง
๑ – ๒๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ระบบกล้องวงจรปิด
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มงคลล้านนา อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
ช่างเครื่องทาความเย็น
๑ – ๒๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
และปรับอากาศ
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มงคลล้านนา อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ – บ้านโป่งเทวี หมู่ที่ ๒ อาเภอ
จากผ้าปัก
๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

๒๐

การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากผ้าปัก

๒๕

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
– ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

ชุมชนหนองบัว หมู่ที่ ๑๐
ตาบลแม่เจดีย์ อาเภอเวียง
ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รวม

๑๗
๒๐
๒๐
๑๙

๑๔๔

ผลดาเนินการกลุ่มแรงงานในชนบทและแรงงานนอกระบบ
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
ระดับ ๑
ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
การปลูกพื้นโดยไม่ใช้ดิน
(ไฮโดรโพนิคส์)
การแปรรูปและถนอมอาหาร
จากส้มโอ
การจับจีบผ้าตกแต่ง
การแปรรูปผ้าทอมือ

การทาขนมอบ (เบเกอรี่)
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก
หวายและไม้ไผ่

สถานที่ฝึก

๓๐ ตุลาคม –
๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๘

บ้านหาดบ้าย หมู่ที่ ๑
ตาบลริมโขง
อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
๑๙ – ๒๓
อาเภอเชียงของ
ตุลาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงราย
๒๓ – ๒๕
อาเภอเชียงของ
ตุลาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงราย
๒๖ – ๒๘
อาเภอเชียงของ
ตุลาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงราย
๗–๙
บ้านยายใต้ หมู่ที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย
๑๑ – ๑๓
เทศบาลตาบลป่าตาล
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อาเภอขุนตาล
จังหวัดเชียราย
๒๑ – ๒๘
เทศบาลตาบลท่าข้าม
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย
๒๗ – ๒๙
สถาบันพัฒนาฝีมือ
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แรงงาน ๒๐ เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
๑๔ – ๑๘
บ้านสันกอเหียง
ธันวาคม ๒๕๕๘ อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย

ผู้จบการ
ฝึก(คน)
๒๒

๒๕
๒๑
๒๒
๑๗
๒๐
๒๐

๑๒
๒๑

สาขา/หลักสูตร
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
จากไม้
การทาขนมไทย
การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ
การเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์
จากไม้ (โต๊ะ เก้าอี้)
การแปรรูปจากโปรตีนไหม
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
(ไฮโดรโพนิคส์)
การทาเทียนหอมแฟนซี

ระยะเวลาฝึก
๑๖ – ๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๘

สถานที่ฝึก

เทศบาลตาบลเวียงพางคา
อาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
๑๙ – ๒๑
อบต.ศรีเมืองชุม
ธันวาคม ๒๕๕๘ อาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
๘ – ๑๒
บ้านอาข่าพัฒนา
ธันวาคม ๒๕๕๘ อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
๑๘ – ๒๐
สถาบันพัฒนาฝีมือ
ธันวาคม ๒๕๕๘ แรงงาน ๒๐ เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
๒๗ – ๒๙
สถาบันพัฒนาฝีมือ
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แรงงาน ๒๐ เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
๒๓ – ๒๗
กลุ่มเฟอร์นเิ จอร์บ้านแซว
ธันวาคม ๒๕๕๘ อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
๒๕ – ๒๗
เทศบาลตาบลโยนก
ธันวาคม ๒๕๕๘ อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
๒๕ – ๒๗
เทศบาลตาบลโยนก
ธันวาคม ๒๕๕๘ อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
๑๙ – ๒๖
สถาบันพัฒนาฝีมือ
ธันวาคม ๒๕๕๘ แรงงาน ๒๐ เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
๑๔ – ๑๘
เทศบาลตาบลเวียง
ธันวาคม ๒๕๕๘ อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย

ผู้จบการ
ฝึก(คน)
๒๒
๒๐
๒๐
๒๓
๒๘
๒๑
๒๔
๒๐
๒๓
๒๐

สาขา/หลักสูตร

ระยะเวลาฝึก

การทาของที่ระลึกจาก
ผ้าขนหนูและกล่อง

๒๑ – ๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๘

การทาขนมเพื่อการค้า

๑๘ – ๒๒
มกราคม ๒๕๕๙

การทาขนมเพื่อการค้า

๒๓ – ๒๗
มกราคม ๒๕๕๙

การเย็บจักรอุตสาหกรรม

๒๖ – ๓๐
มกราคม ๒๕๕๙

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
จากเสื่อกก

๘ – ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
จากไม้ (การทาโต๊ะแบบพับได้)

๙ – ๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

การเพิ่มมูลค่าจากใบไม้
ยางพารา

๑๕ – ๑๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

การเย็บหมอนสม๊อคและ
กระเป๋าสะพาย

๒๙ กุมภาพันธ์ –
๔ มีนาคม ๒๕๕๙

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
จักสานหวาย

๗ – ๑๑
มีนาคม ๒๕๕๙

สถานที่ฝึก
เทศบาลตาบลเวียง
อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ๒๐ เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ๒๐ เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
บ้านป่าก๋อย หมู่ที่ ๘
อาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
บ้านหนองสามัคคี หมู่ที่ ๔
อาเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย
บ้านริมทาง หมู่ที่ ๑๓
อาเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลตาบลไม้ยา หมู่ที่
๒ อาเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย
หมู่ที่ ๑ ตาบลบ้านแซว
อาเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย
บ้านเด่นสันทราย หมู่ที่
๑๔ อาเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย

ผู้จบการ
ฝึก(คน)
๒๐
๒๕
๒๕
๒๐

๒๒
๒๒
๒๐
๒๕
๒๐

สาขา/หลักสูตร

ระยะเวลาฝึก

การออกแบบเสื้อหม้อฮ้อม
ตามสมัยนิยม

๗ – ๑๑
มีนาคม ๒๕๕๙

อาหารไทยยอดนิยม

๒๙ มิถุนายน –
๑ กรกฎาคม
๒๕๕๙

สถานที่ฝึก

ผู้จบการ
ฝึก(คน)
๒๐

บ้านแม่บง หมู่ที่ ๗
อาเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลตาบลแม่สาย
อาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย

๒๓
รวม

๖๔๓

ผลดาเนินการกลุ่มแรงงานในระบบการจ้างงาน
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก
เทคนิคการขายสินค้า
และบริการให้กับ
นักท่องเที่ยว
พนักงานควบคุม
เครื่องจักรรถยก
ผู้บังคับปั่นจั่นชนิด
ปั่นจั่นเหนือศรีษะ

๑๔ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒๓ – ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒๖ – ๓๐
ตุลาคม ๒๕๕๘

Mini M.B.A. สาขา
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
การบริการที่
ประทับใจ
Service Mind
เทคนิคการติดตั้งไฟฟ้า
ภายในอาคาร

๑๖ – ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๘

การจัดการคลังสินค้า

๘–๙
ธันวาคม ๒๕๕๘

เทคนิคการขายสินค้า
และบริการให้กับ
นักท่องเที่ยว
เทคนิคการสอนงาน

๑๖ – ๑๗
ธันวาคม ๒๕๕๘

๒–๓
ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๔ – ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒๙ – ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๘

สถานที่ฝึก

ผู้จบการฝึก
(คน)

โรงแรมน้าโขงริเวอร์ไซด์
อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
บริษัท ดอยตุงขนส่ง
จากัด อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
หจก แสงไพบูลย์
เชียงราย
อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ๒๐ เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
โรงแรมแม่โขงเดลต้า
อาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
สานักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อาเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ๒๐ เชียงราย
จังหวัดเชียงราย

๗๐

โรงแรมแม่โขงเดลต้า
อาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ๒๐ เชียงราย
จังหวัดเชียงราย

๕๐

๒๗
๒๐

๔๗
๕๐
๒๐
๔๔

๒๙

สาขา/หลักสูตร

ระยะเวลาฝึก

สถานที่ฝึก

ผู้จบการฝึก
(คน)

การเขียนแบบก่อสร้าง
๓ มิติ ด้วยโปรแกรม
Sketch Up
เทคนิคการสื่อสาร
สาหรับหัวหน้างาน

๒๘ พฤศจิกายน –
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ๒๐ เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
บริษัท สยามแม็คโคร
จากัด (มหาชน)
สาขาเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
บริษัท พีบี วัลเล่ย์
(เชียงราย) จากัด
จังหวัดเชียงราย
บริษัท ดอยตุงขนส่ง
จากัด อาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
ร้านเชียงรายราลึก
อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลเกษม
ราษฎร์ ศรีบุรินทร์
จังหวัดเชียงราย
บริษัทเชียงรายสินธานี
จากัด จังหวัดเชียงราย

๑๘

สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ๒๐ เชียงราย
จังหวัดเชียงราย

๓๑

๒๑ – ๒๓
มกราคม ๒๕๕๙

เทคนิคการสื่อสาร
สาหรับหัวหน้างาน

๒๔ – ๒๖
มกราคม ๒๕๕๙

พนักงานควบคุม
เครื่องจักรรถยก

๒๕ – ๒๗
มกราคม ๒๕๕๙

เทคนิคการชงกาแฟ

๒๙ – ๓๑
มกราคม ๒๕๕๙

เทคนิคการสร้างสรรค์
งานบริการที่เหนือ
ความคาดหวัง
การจัดทามาตรฐาน
การปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ
ด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์สมรรถนะ
การจัดทามาตรฐาน
การปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ
ด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์สมรรถนะ

๑๓ – ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๑๕ – ๑๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๒๓ – ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๒๑

๒๗
๒๒
๒๗
๔๗
๓๒

สาขา/หลักสูตร

ระยะเวลาฝึก

เทคนิคการติดตั้งไฟฟ้า
ภายในอาคาร

๒๐ – ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เทคนิคการติดตั้งไฟฟ้า
ภายในอาคาร

๒๗ – ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ภาษาจีนกลางเพื่อ
การสื่อสาร
การขับรถโฟล์คลิฟท์
อย่างปลอดภัยและ
ถูกวิธี
ภาษาจีนกลางเพื่อ
การสื่อสาร
การวิเคราะห์
ตรวจซ่อมเครื่องรับ
โทรทัศน์ฯ
การออกแบบ Confix
Mikrotik Internet
Network Server
หลักการเป็น
หัวหน้างาน
การพัฒนาศักยภาพ
หัวหน้างาน

สถานที่ฝึก

ผู้จบการฝึก
(คน)

สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ๒๐ เชียงราย
จังหวัดเชียงราย

๒๐

สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ๒๐ เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
๒๙ กุมภาพันธ์ –
โรงแรม เอ-สตาร์ ภูแล
๕ มีนาคม ๒๕๕๙
วัลเล่ย์ เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
๒๙ กุมภาพันธ์ –
บริษัท สยามแม็คโคร
๒ มีนาคม ๒๕๕๙
จากัด (มหาชน)
สาขาเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
๒๑ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงแรมเวียงอินทร์
อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
๒๖ มีนาคม – ๒ เมษายน สถาบันพัฒนาฝีมือ
๒๕๕๙
แรงงาน ๒๐ เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
๒๕ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ๒๐ เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
๑๔ – ๒๘
สถาบันพัฒนาฝีมือ
พฤษภาคม ๒๕๕๙
แรงงาน ๒๐ เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
๑๑ – ๑๓
บริษัท เชียงรายแลนด์
พฤษภาคม ๒๕๕๙
แอสโซซิเอทส์ จากัด
อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

๒๐
๔๔
๒๒

๓๕
๒๓
๒๒
๔๖

๓๓

สาขา/หลักสูตร

ระยะเวลาฝึก

สถานที่ฝึก

ผู้จบการฝึก
(คน)

หลักการเป็น
หัวหน้างาน

๑๑ – ๒๕
มิถุนายน ๒๕๕๙

๔๕

การทาชุดฝึกและ
แผนการฝึก

๒๖ – ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๙

การสร้างการบริการ
ที่ประทับใจ

๒๘ – ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๙

สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ๒๐ เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
บริษัท อีซูซุเชียงราย
จากัด
อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
บริษัท สยามแม็คโคร
จากัด (มหาชน)
สาขาแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
รวม

๔๔

๒๐

๙๕๖

4.๒ ผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
4.๒.๑ การทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ สถาบั น พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน ๒๐
เชียงราย ได้ดาเนินการส่งเสริมให้แรงงานในระบบการจ้างงานและแรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการ ได้พัฒนาฝีมือให้สูงขึ้นเป็นแรงงานฝีมือ และส่งเสริมให้กลุ่มแรงงานใหม่ ผู้ที่เพิ่งพ้น
จากระบบการศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้วัดระดับฝีมือ ความสามารถ และทัศนคติในการ
ทางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ ก่อนเข้าทางาน โดยการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ
ผลดาเนินงาน
สาขา
สถานที่ดาเนินการ
ผู้เข้าทดสอบ
ผู้ผ่าน
(คน)
การทดสอบ
(คน)
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สพร. ๒๐ เชียงราย
2๔
22
ระดับ ๑
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สพร. ๒๐ เชียงราย
๑๔
๑๓
ระดับ ๑
ช่างก่ออิฐ ระดับ ๑
เรือนจากลางเชียงราย
๒๕
๒๕
พนักงานนวดไทย ระดับ ๑ อบต. หนองป่าก่อ อาเภอ
๒๙
๒๘
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สพร. ๒๐ เชียงราย
๒๐
๑๘
ระดับ ๑
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สพร. ๒๐ เชียงราย
๒๐
๑๖
ระดับ ๑
ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟ สพร. ๒๐ เชียงราย
๓๐
๒๗
และการสื่อสารดาวเทียม)
ช่างก่ออิฐ ระดับ ๑
เรือนจาอาเภอเทิง อาเภอ
๒๕
๒๑
เทิง จังหวัดเชียงราย
พนักงานนวดไทย ระดับ ๑ โรงเรียนการแพทย์แผน
๒๔
๑๘
ไทยจันทนี อาเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สพร. ๒๐ เชียงราย
๒๑
๒๑
ระดับ ๑
พนักงานนวดไทย ระดับ ๑ สพร. ๒๐ เชียงราย
๑๘
๑๕

สาขา
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับ ๑
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับ ๑
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับ ๑
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับ ๑
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับ ๑
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับ ๑
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับ ๑
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับ ๑
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับ ๑
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับ ๑
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับ ๑
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับ ๑
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับ ๑
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ระดับ ๑

สถานที่ดาเนินการ

ผู้เข้าทดสอบ
(คน)

สพร. ๒๐ เชียงราย

๒๑

ผู้ผ่าน
การทดสอบ
(คน)
๑๘

สพร. ๒๐ เชียงราย

๒๑

๑๙

สพร. ๒๐ เชียงราย

๒๒

๒๐

สพร. ๒๐ เชียงราย

๒๒

๒๐

สพร. ๒๐ เชียงราย

๒๒

๒๒

สพร. ๒๐ เชียงราย

๒๒

๒๑

สพร. ๒๐ เชียงราย

๒๓

๑๙

สพร. ๒๐ เชียงราย

๒๒

๒๒

สพร. ๒๐ เชียงราย

๒๐

๑๖

สพร. ๒๐ เชียงราย

๒๐

๑๕

สพร. ๒๐ เชียงราย

๒๐

๑๕

สพร. ๒๐ เชียงราย

๒๐

๑๕

สพร. ๒๐ เชียงราย

๒๐

๑๓

สพร. ๒๐ เชียงราย

๒๐

๑๑

สาขา

สถานที่ดาเนินการ

ผู้เข้าทดสอบ
(คน)

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สพร. ๒๐ เชียงราย
๒๐
ระดับ ๑
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สพร. ๒๐ เชียงราย
๒๐
ระดับ ๑
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สพร. ๒๐ เชียงราย
๒๐
ระดับ ๑
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สพร. ๒๐ เชียงราย
๒๐
ระดับ ๑
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สพร. ๒๐ เชียงราย
๒๐
ระดับ ๑
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สพร. ๒๐ เชียงราย
๒๐
ระดับ ๑
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สพร. ๒๐ เชียงราย
๒๐
ระดับ ๑
นักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา/ (เป้าหมาย ๑๗๕ คน)
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สพร. ๒๐ เชียงราย
๒๑
ระดับ ๑
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สพร. ๒๐ เชียงราย
๒๐
ระดับ ๑
ช่างบารุงรักษารถยนต์
วิทยาลัยวิรณ
ุ บริหารธุรกิจ
๘๐
ระดับ ๑
และเทคโนโลยี
ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
๑๘
ระดับ ๑
เชียงราย ไทย – เยอรมัน
รวม
๘๒๔

ผู้ผ่าน
การทดสอบ
(คน)
๑๑
๖
๗
๙
๙
๑๐
๑๐
๑๐
๑๗
๗๘
๑๒
๖๔๙

ประมวลภาพกิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

4.๒.๒ โครงการพั ฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับ การจ่ายค่ าจ้า งตามมาตรฐานฝีมื อ
แรงงาน เป็นการส่งเสริมให้แรงงานในระบบการจ้างงานและแรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจบริการ ได้พัฒนาฝีมือให้สูงขึ้นเป็นแรงงานฝีมือและได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตาม
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง ๒๒ สาขา โดยมุ่งหวังให้ เป็นเครื่องมือในการกาหนดโครงสร้างค่าจ้าง
ในสถานประกอบกิจการ ซึ่งจะช่วยคุ้มครองแรงงานฝีมือให้ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรม
นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้แรงงานมีการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของแรงงานในระดับภูมิภาคและนานาชาติต่อไป
ผลดาเนินงาน
สาขา
สถานที่ดาเนินการ
ผู้เข้ารับการฝึก/ ผู้ผ่านการฝึก/
ทดสอบ
ทดสอบ
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐
20
๒๐
ระดับ 1
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐
20
๒๐
ระดับ 1
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
รวม
๔๐
๔๐

4.๓ ผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบ
กิจการ
4.๓.๑ การส่งเสริมสนับสนุนสถานประกอบกิจการดาเนินการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ให้กับลูกจ้างของตน โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการยกเว้นภาษีอากร รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕
ผลการดาเนินงาน
สถานประกอบกิจการยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย จานวน ๔๐ แห่ง จานวนลูกจ้าง
ที่ได้รับการอบรม ๘,๓๔๙ คน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ๑,๒๖๗,๖๕๐.๑๐ บาท
ชื่อสถานประกอบกิจการ
บริษัท โตโยต้าเชียงราย จากัด
บริษัท ชวี่ เฉวียนฟูดส์ จากัด

ประเภทกิจการ
ผู้แทนจาหน่ายรถยต์
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร
โรงแรม
โรงแรม
อุตสาหกรรมเหมืองแร่

บริษัท บ้านโบราณ เชียงราย จากัด
บริษัท โรงแรมวังคา จากัด
บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิ
เอทส์ จากัด
บริษัท สินธานีอิเล็คทรอนิกค์ จากัด ค้าขายและบริการ
บริษัท ธนพิรยิ ะ จากัด
ค้าปลีก-ค้าส่ง
บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จากัด
จาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
และจักรกลการเกษตร
บริษัท เชียงรายสินธานี จากัด
ค้าขายและบริการ
บริษัท อีซูซุสงวนไทยเชียงราย
จาหน่ายรถยนต์และ
จากัด
อะไหล่พร้อมศูนย์บริการ
บริษัท เชียงรายโฟร์เซ่นฟูดส์ จากัด ผักและผลไม้แช่แข็ง
บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จากัด สถานพยาบาล
บริษัท ริมกก จากัด
โรงแรม
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธนะวงศ์กรุ๊ป
รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท เดอะ เลเจ้นด์ รีสอร์ท
โรงแรม
แอนด์ สปาส์ จากัด
บริษัท ไทยชิมาโน่ แมนูแฟคเจอริ่ง ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
จากัด
บริษัท แองเจิลเวย์
จาหน่ายรถยนต์

จานวนลูกจ้างที่
ได้รับการอบรม(คน)
๘๑๒
๑,๐๖๐

ค่าใช้จ่ายในการ
อบรม(บาท)
๑๓๘,๗๖๓.๐๐

๔๘
๖๐
๒๗๙

๑,๒๙๐.๐๐

๕๔๘
๓๓๓
๘๘๕

๒๑๗,๐๖๖.๐๙
๔๖,๒๔๓.๓๖
๑๐,๘๒๑.๕๙

๓๒๖
๑๕๑

๙๖,๒๓๕.๐๐
-

๖
๒๙๐
๖๗
๘๕
๗๗

-

๑๔๖

๑๒,๗๐๐.๐๐

๘๗

-

ชื่อสถานประกอบกิจการ
บริษัท กรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง จากัด
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
บริษัท พยัคฆ์ขนส่ง จากัด
บริษัท อีซูซุเชียงราย จากัด
หจก.แสงไพบูลย์เชียงราย
บริษัท สันติบุรีกอล์ฟคลับ จากัด
บริษัท ไทยรับเบอร์แลนด์ แอนด์
แพลนเตชั่น จากัด
บริษัท ศรีโพธิว์ ดล จากัด
บริษัท ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย
บริษัท เวียงอินทร์ จากัด
บริษัท ไอส์ แลนด์ รีสอร์ท โฮเต็ล
จากัด
บ.บุญรอดฟาร์ม จากัด
บริษัท เดอะเรนทรี โฮเท็ล จากัด
บริษัท เวียงสิริ จากัด
บริษัท เกรชฟู้ด จากัด
บริษัท สิงค์ปาร์ค เชียงราย จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด สหไพบูลย์
สุขภัณฑ์
บริษัท คิคูโซ่ จากัด
บริษัท พี อาร์ เอ็ม คอนกรีต จากัด
บริษัท อีซูซุเชียงราย (๒๐๐๐)
จากัด
บริษัท นกเงือก โซลูชั่น จากัด

ประเภทกิจการ

จานวนลูกจ้างที่
ได้รับการอบรม(คน)
๔๒๑
๗๒๘

ค่าใช้จ่ายในการ
อบรม(บาท)
-

๙๐
๙๗

๒๐๘,๑๙๗.๐๐

๘๐
๙๗

-

๓๔

-

โรงแรม
ธุรกิจท่าอากาศยาน

๕๕
๔๗

๙๔,๐๘๗.๒๘

โรงแรม
โรงแรม

๗๓
๑๓๖

-

รับจ้างบริหารจัดการด้าน
การผลิตและจาหน่าย
โรงแรม
โรงแรม
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร
การรับจ้างบริการด้านการ
ผลิต
ค้าส่งค้าปลีก

๑๐๐

-

๑๓๘
๖๑
๒๕๗

-

๓๐๐

-

๘๐

-

ประกอบชิ้นส่วน
อิเล็คทรอนิคส์
ผลิตและจาหน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง
ซื้อขายให้เช่ารถยนต์

๕๐

-

๘๑

-

๙๒

๑๕๔,๔๗๒.๐๐

ให้ชริการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

๓

๑๐,๕๐๐.๐๐

จาหน่ายรถจักรยานยนต์
โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ
รับจ้างขนส่งสินค้าทางบก
จาหน่ายบริการหลังการ
ขายรถยนต์อีซูซุ
จาหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง
บริการสนามกอล์ฟและ
ห้องอาหาร
สวนยางพารา

ชื่อสถานประกอบกิจการ
บริษัท นกเงือก บริการ จากัด
ศูนย์ฝึกอบรมนกเงือก จากัด

ประเภทกิจการ
บารุงรักษารถยนต์
ฝึกอบรมสัมมนา

จานวนลูกจ้างที่
ได้รับการอบรม(คน)
๔๘
๒๑

ค่าใช้จ่ายในการ
อบรม(บาท)
๔๖,๓๐๔.๒๕
๑๓๕,๙๗๐.๕๓

4.๓.๒ โครงการกู้ยมื เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย ได้ดาเนินโครงการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ โดยได้ดาเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ในเดือน กันยายน ๒๕๕๙ จานวน ๕ แห่ง ดังนี้
๑. บริษัท เชียงรายสินธานี จากัด
วงเงินขอกู้ยืมจานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. บริษัท อีซูซุเชียงราย (๒๐๐๒) จากัด วงเงินขอกู้ยืมจานวน ๖๘๒,๔๓๐ บาท
๓. บริษัท อีซูซุเชียงรายบริการ (๒๐๐๒) จากัด
วงเงินขอกู้ยืมจานวน ๖๑๑,๖๑๕ บาท
๔. บริษัท นกเงือกออโต้ จากัด
วงเงินขอกู้ยืมจานวน ๓๓๕,๙๙๕ บาท
๕. บริษัท อีซูซุเชียงราย จากัด
วงเงินขอกู้ยืมจานวน ๒๒๖,๔๖๐ บาท
รวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้นจานวน ๒,๘๕๖,๕๐๐ บาท

4.๔ ผลการดาเนินงานด้านประเมินความรู้ความสามารถ
สถาบั น พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน 20 เชี ย งราย ด าเนิ น การรั บ รองความรู้ ค วามสามารถ
สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้า ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม
๒๕๕๙ รายละเอียดดังนี้
 ผู้สมัคร ๓๓ คน
 ผู้เข้ารับการประเมิน ๓๐ คน
 ผู้ผ่านการประเมิน ๓๐ คน

4.๕ ผลการดาเนินงานด้านการสร้างและส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
4.๕.๑ ส านั ก งานคณะกรรมการอาชี วศึ ก ษา และสถาบั น พั ฒนาฝี มื อ แรงงาน ๒๐
เชียงราย
สถาบัน พั ฒ นาฝี มือ แรงงาน 20 เชี ยงราย บู รณาการกั บวิ ท ยาลั ย อาชี วศึ ก ษาเชี ยงราย
จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ สาขา ผู้ประกอบ
อาหารไทย ระดับ 1 เพื่อให้บริการผู้ที่ต้องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ สาขา ผู้ประกอบ
อาหารไทย ระดับ 1 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง

4.๕.๒ หอการค้าจังหวัดเชียงราย
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย เป็นที่ปรึกษาของหอการค้าจังหวั ดเชียงราย
โดยจะเข้ าร่ วมประชุม ประจาเดื อนของหอการค้า จังหวัด เชี ย งราย น าภารกิ จ ผลการด าเนิ นงาน
ประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ผู้ ประกอบการได้ รับ ทราบ รวมทั้งให้ การสนับสนุน การด าเนิน งานของสมาชิ ก
หอการค้า เช่น การจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับพนักงาน
4.๕.๓ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนภาคเอกชนในการส่งเสริม พัฒนา
แก้ปัญหา และยกระดับมาตรฐานการบริการท่องเที่ยว และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐
เชียงราย ได้ประสานความร่วมมือในการจัดทาแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม และวิทยากรฝึกอบรม โดยในปีที่ผ่านมาได้ร่วมกันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาเทคนิคการชงกาแฟ เป็นต้น

4.๖ ผลการดาเนินงานด้านการให้บริการประชาชน
4.๖.๑ โครงการจัดตั้งศูนย์ช่างชุมชนเทิดไท้องค์ราชันย์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ช่างประจาชุมชน เทิดไท้องค์ราชัน ย์มา
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ของทุกปี การจัดตั้ง
ศูนย์ช่างประจาชุมชน เทิดไท้องค์ราชันย์ เป็นการสืบทอดปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการดูแล และช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ห่างไกลให้มีความรู้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าสู่เมือง ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย ได้จัดตั้งศูนย์เทิดไท้องค์ราชันย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน หมู่ที่ ๔ ตาบลบัวสลี อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยใช้สถานที่นี้เป็นที่จัดการฝึกอบรม
วิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ตามที่ชุมชนต้องการ โดยให้ช่างที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถให้บริการประชาชน
ในชุมชนได้ สาขาที่ได้ดาเนินการเปิดการฝึกอบรม ได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร สาขา
ช่างเชื่อม นอกจากนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย ยังได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรแก่ประชาชนโดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย

4.๖.๒ โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย จัดโครงการคลินิกช่าง "กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ร่ ว มรณรงค์ ป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ แ ละเทศกาลสงกรานต์ ขึ้ น โดย
สนับสนุนช่างผู้ชานาญการประจาจุดบริการ งบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
อุบัติเหตุ ซ่อมแซมหรือตรวจสภาพรถและการฝึกอบรมการซ่อมบารุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์
พร้อมบริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบริการบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเทศบาล ๖ ถนนสายวงแหวน อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการจัดงานดอกไม้งามประจาปีของจังหวัดเชียงราย

4.๗ ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาองค์กร
4.๗.๑ การประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนกาลังคนจังหวัดเชียงราย ประจาปี 2559
โครงการประชุ ม สั ม มนาแนวทางการขั บ เคลื่ อ นก าลั ง คนจั ง หวั ด เชี ย งราย ประจ าปี 2559
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย ได้มีการจัดทาแผนพัฒนาฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ พิเศษขึ้น เพื่อจัดทาแผน
ฝึก อบรมฝี มื อแรงงานใหม่ ร องรั บ ความต้ องการของสถานประกอบการในพื้ นที่ จั งหวั ด เชีย งราย
การยกระดับฝีมือแรงงาน ในระบบการจ้างงานที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย ให้มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ เพื่อฝึกอบรมฝีมือแรงงานทั่วไป
แรงงานนอกระบบ ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน นักเรียน นักศึกษาปีสุดท้าย เพื่อให้มีความพร้อมในการ
ทางาน การประกอบอาชีพเสริม การประกอบอาชีพอิสระได้ในพื้นที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐
เชียงราย ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแนวทางการขับเคลื่อนกาลังคนจังหวัดเชียงราย
ประจาปี 2559 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องดอกปีบ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา
เชียงราย โดยปลัดจังหวัดเชียงราย (นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์) เป็นประธานเปิดสัมมนา ผู้ร่วมสัมมนา
ประกอบด้วยบุคลากรภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น กลุ่มชมรม สมาคม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สะท้อน
ปัญหา ความต้องการในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อจะได้นาข้อมูลไปวางแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ เป็นวิทยากร

ผลการดาเนินงาน
การจัดทาแผนการพัฒนากาลังคนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย และ
แนวทางในการพัฒนากาลังคนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เพื่อจัดทาแผนการพัฒนาฝีมือ
แรงงานร่วมกัน โดยแบ่งเป็น ๕ กลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้
กลุ่มอุตสาหกรรม/บริการ
หลักสูตรที่ต้องการพัฒนา
ท่องเที่ยวและบริการ
- การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
- การประกอบอาหารไทย
- การทาขนมไทย
- มารยาทในการบริการ
- การทาของที่ระลึกเพื่อจาหน่าย
- การจัดดอกไม้
- การสนทนาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
- พนักงานเสิร์ฟมืออาชีพ
การค้าชายแดน
- ภาษาจีนเพื่อการขาย
- กฎหมายทางศุลกากร
- กฎหมายการนาเข้า – ส่งออก
- การชดเชยอากร
- สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร เขตนิคมอุตสาหกรรม
- การผ่านวิธีการศุลกากร และการตรวจปล่อยสินค้านาเข้า - ส่งออก
- เทคนิคการขาย
- นักขายมืออาชีพ
โลจิสติกส์
- หลักสูตร First AID ปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน
- หลักสูตร ร.ป.ภ.
- หลักสูตรผู้นาเที่ยวชุมชน
- การขับรถอย่างปลอดภัย
- Shipping มืออาชีพ
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วิสาหกิจชุมชน (OTOP) - การแปรรูปอาหาร
- การประกอบอาหารไทย
- ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่
- การทาขนมไทย
- ศิลปะประดิษฐ์

กลุ่มอุตสาหกรรม/บริการ

อุตสาหกรรมแปรรูป
ทางการเกษตร

หลักสูตรที่ต้องการพัฒนา
- การจัดดอกไม้
- การออกแบบผลิตภัณฑ์
- การถนอมอาหาร
- ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย
- การผลิตน้ายาทาความสะอาด
- การปลูกผักปลอดสารพิษ
- การเย็บกระเป๋าจากเศษผ้า
- การทาบายศรี
- การถักโครเชต์และนิตติ้ง
- ศิลปะการต่อผ้าและงานควิลท์
- การทาเทียน ธูป หอม
- การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
- การทาบรรจุภัณฑ์หรือการสร้างแบรนด์
- การทาการตลาดสินค้าออนไลน์
รูป

โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย ได้รับงบประมาณดาเนินงานโครงการสร้างทักษะ
แรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) เพื่อ ดาเนินการให้กับแรงงานต่างด้าว จานวน ๕ หลักสูตร
ดาเนินการฝึกอบรมให้แรงงานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จานวน ๓ หลักสูตร
และแรงงานประเทศสาธารณรั ฐ สหภาพแห่ ง เมี ย นมา จ านวน ๒ หลั ก สู ต ร รวม ๕ หลั ก สู ต ร
จานวนผู้รับการฝึกอบรม จานวน ๑๓๒ คน ผู้จบการฝึกอบรม จานวน ๑๓๒ คน ดาเนินงาน
ในสถานประกอบกิจการต่างประเทศ ๒ แห่ง
ผลการดาเนินงาน
ความสาเร็จของการดาเนินโครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ แ ละความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศไทย และสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา
และสาธารณรัฐ ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ในการพั ฒ นาฝีมือ แรงงานประเทศเพื่อนบ้ าน ให้ มี
ประสิท ธิภ าพ ในการปฏิบัติ งานและยั งเป็น การส่งเสริม การดาเนิ นธุ รกิจ ของผู้ ประกอบการไทย
และเป็ นการป้อ งกั นและลดปัญ หาแรงงานข้า มชาติ อาชญากรรม ยาเสพติ ด และการค้า มนุ ษย์
โดยผู้บริหารทั้ง ๒ ประเทศ ได้ให้ความสนใจในการพัฒนาและฝึกอบรมครั้งนี้ ดังนี้
รุ่นที่

หลักสูตร

๑

การประกอบอาหาร
เชิงพาณิชย์

๒

การให้บริการที่
ประทับใจ

๓

การทาขนมอบ
(เบเกอรี่)

๔

การทาขนมอบ
(เบเกอรี่)

๕

การทาขนมอบ
(เบเกอรี่)

สถานที่ดาเนินการ

โครงการนาคราชนคร แขวงบ่อแก้ว
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
โครงการนาคราชนคร แขวงบ่อแก้ว
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
โครงการนาคราชนคร แขวงบ่อแก้ว
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
โรงเรียนอาชีพ เมืองท่าขี้เหล็ก
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา
โรงเรียนอาชีพ เมืองท่าขี้เหล็ก
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา

ผู้เข้ารับการ
ฝึก

ผู้ผ่านการ
ฝึก

๒๕ คน

๒๕ คน

๒๕ คน

๒๕ คน

๒๕ คน

๒๕ คน

๓๐ คน

๓๐ คน

๒๗ คน

๒๗ คน

ตารางสรุปผลการดาเนินงานปี 255๙
แผนงาน

ผู้เข้า

ร้อยละ

ผู้จบ

รวมทั้งสิ้น

5,440

11,274

ผู้เข้า/เป้า
207

11,041

ร้อยละ
ผู้จบ/
ผู้เข้า
98

กรมดาเนินการเอง

3,440

3,966

115

3,733

94

ส่งเสริมเอกชนดาเนินการ
1. โครงการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(จังหวัดตาก,ตราด,
สระแก้ว,สงขลา,มุกดาหาร,เชียงราย,หนองคาย,
กาญจนบุร,ี นครพนม,นราธิวาส)
1.1 เตรียมเข้าทางาน (280-840 ชม.)

2,000

7,308

365

7,308

100

1,540

1,760

114.29

1,743

99

140

148

105.71

144

97

1.2 ยกระดับฝีมือแรงงาน (12-60 ชม.)

800

964

120.50

956

99

1.3 ฝึกอาชีพเสริม (18-30 ชม.)

600

648

108.00

643

99

20

20

100

20

100

20

20

100

20

100

851

927

108.93

888

96

851

927

108.93

888

96

200

221

111

210

95

ประเด็นยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม

2. โครงการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบ
ขนส่งบริการโลจิสติกส์ และการก่อสร้าง
2.1 เตรียมเข้าทางาน (280-840 ชม.)
2.2 ยกระดับฝีมือแรงงาน (18-60 ชม.)
1) หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง
2) หลักสูตรยกระดับทั่วไป
2.3 ฝึกอาชีพเสริม (18-30 ชม.)
3 ผลผลิต การพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ
ประชาคมอาเซียน
3.1 กิจกรรมหลัก : พัฒนาฝีมือและศักยภาพ
กลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ (เจ้าภาพเชียง
แสน)
3.2 กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
รองรับภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน
(1) รายการ อบรมความสามารถด้านภาษา
ให้แก่แรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม

แผนงาน

ผู้เข้า

ร้อยละ

ผู้จบ

ร้อยละ
ผู้จบ/
ผู้เข้า

ผู้เข้า/เป้า
- เตรียมเข้าทางาน
- ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

200

221

111

210

95

- ฝึกอาชีพเสริม
(2) รายการ ฝึกอบรมผูป้ ระกอบอาหารรองรับ
ครัวไทยสูค่ รัวโลก
- เตรียมเข้าทางาน (280 ชม.)

82

98

119.51

98

100

- ยกระดับฝีมือแรงงาน (30 ชม.)

82

98

120

98

100

290

317

109.31

313

98.74

60

63

105.00

61

96.8254

180

203

112.78

201

99.01

203

112.78

201

99.01

51

102

51

100

61

101.67

61

100

219

230

105.02

206

89.57

219

230

123

124

- จัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ/วิธีการ
ทดสอบ
- จัดทาวิธที ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติกลุ่มอุตสาหกรรม 11 กลุ่ม
(3) รายการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานส่งเสริม
ศักยภาพอุตสาหกรรม ยานยนต์และชิน้ ส่วน
(4) รายการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการ
ท่องเทีย่ ว
- เตรียมเข้าทางาน (280 ชม.)
- ยกระดับฝีมือแรงงาน (18-60 ชม.)
1) หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง
2) หลักสูตรยกระดับทั่วไป
- ฝึกอาชีพเสริม (18-30 ชม.)
(5) รายการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้
ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยว
อาเซียน (เจ้าภาพ สพท.)
(6) รายการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยขับเคลื่อน
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
(6.1) รองรับอุตสาหกรรมการผลิต
- เตรียมเข้าทางาน

50
60

206
100.81

101

81.4516

ประเด็นยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม

แผนงาน

ผู้เข้า

ร้อยละ

ผู้จบ

ร้อยละ
ผู้จบ/
ผู้เข้า

ผู้เข้า/เป้า
- ยกระดับฝีมือแรงงาน *
(6.2) รองรับอุตสาหกรรม SMEs (250 แห่งๆ
ละ 20 คน)
4. โครงการ พัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
4.1 กิจกรรม ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4.2 กิจกรรม ฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ
4.3 กิจกรรม ฝึกอบรมร่วมกับมูลนิธิขาเทียมใน
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
(เชียงใหม่)
4.4 กิจกรรม จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ
5. ผลผลิต พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้ง
ระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ
5.1 กิจกรรม พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ
5.2 กิจกรรม พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระ
5.3 กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
(เจ้าภาพ สมฐ.)
(1) รายการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ
- แรงงานทั่วไป
- กลุ่มนักศึกษาปีสดุ ท้ายในสังกัด
อาชีวศึกษา
5.4 กิจกรรม จัดทาหลักเกณฑ์ พัฒนา/ส่งเสริม
มาตรฐานฝีมือแรงงาน (เจ้าภาพ สมฐ.)
5.5 กิจกรรม พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงาน (เจ้าภาพ สพท.)
5.6 กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาน
ประกอบกิจการดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ (สพ. เจ้าภาพ)

96

106

110.42

105

99.0566

154

234

151.95

232

99.145

100

101

101

100

99.0099

54

133

246.30

132

99.2481

2,875

8,333

290

850

10

60

100

167

100

100

60

61

101.67

61

100

715

824

115.24

649

78.76

715

824

115.24

649

78.76

540

685

126.85

532

77.66

175

139

79.4286

117

84.17

2,000

7,308

65

ประเด็นยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม
(1) รายการ รับรองหลักสูตร และ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของสถาน
ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ
(คน)
(แห่ง)

แผนงาน

ผู้เข้า

ร้อยละ

2,000

7,308

ผู้เข้า/เป้า
365

30

ผู้จบ

ร้อยละ
ผู้จบ/
ผู้เข้า

33
110

(2) รายการ ตรวจติดตามสถานประกอบ
กิจการดาเนินการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ
5.7 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพือ่ เตรียม
ความพร้อมในการเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2557
(1) รายการ พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อ
รองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (สมฐ.
เจ้าภาพ)
5.8 กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

40

40

40
40

100

40

100

100
40

100

แผนดาเนินงานปี 25๖๐
สพร. ๒๐ เชียงราย
ร่างผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
รวมทั้งสิ้น
กรมดาเนินการเอง
ส่งเสริมเอกชนดาเนินการ
โครงการ 1 พัฒนาฝีมือแรงงานร่วม
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรม ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(ศป.)
โครงการ 2 ฝึกอบรมฝีมือแรงงานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพภ.12
สงขลา)
กิจกรรมหลัก ฝึกทักษะอาชีพให้กบั
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
กิจกรรมหลัก ฝึกอบรมฝีมือให้กบั
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพาคนกลับ
บ้าน
โครงการ 3 ฝึกอบรมฝีมือแรงงานใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ผส.)
- เตรียมเข้าทางาน (35-280 ชม.)
- ยกระดับฝีมอื แรงงาน (12-60
ชม.)
- ฝึกอาชีพเสริม (18-30 ชม.)
โครงการที่ 4 จัดหาครุภณ
ั ฑ์ฝกึ และ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพนักงาน
ควบคุมเครื่องจักรรถยก (จังหวัด
เชียงราย หนองคาย นครพนม
กาญจนบุรี และนราธิวาส) (สพท.)
โครงการที่ 5 ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
รองรับระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์ และ
ก่อสร้าง (รายจ่ายอื่น)
- ยกระดับฝีมือแรงงาน (18-60 ชม.)
(โลจิสติกส์ และก่อสร้างฯ)
- ฝึกอาชีพเสริม (18-30 ชม.) (ก่อ
สร้างฯ)

รวมเป้าหมาย
ทั้งสิ้น
3,674,880
175,660
3,499,220
5,000

เป้าหมาย
รวม สพร. 20
7,910
5,200
2,710
180

สพร. 20
เชียงราย
4,790
2,790
2,000
60

ศพจ.
พะเยา
1,920
1,310
610
60

ศพจ.
น่าน
1,200
1,100
100
60

4,980

180

60

60

60

800

0

600

0

200

0

16,000

1,600

1,600

0

0

1,000
9,000

180
960

180
960

6,000
0

460
0

460

17,840

530

70

320

140

13,000

210

70

80

60

4,840

320

240

80

ร่างผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
โครงการที่ 6 พัฒนาฝีมือแรงงาน
นานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
และภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(GMS-ASEAN) (สพน.เชียงแสน)
โครงการที่ 7 เพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ไทย (เจ้าภาพ ศป.)
โครงการ 8 พัฒนาศักยภาพแรงงาน
รองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อ
การแข่งขัน
กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
รองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ
(ผส./สพท.)
1) รายการ อบรมเพิ่มขีด
ความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงาน
ไทย
2) รายการ ฝึกอบรมผูป้ ระกอบ
อาหารรองรับครัวไทยสูค่ รัวโลก
- เตรียมเข้าทางาน (280 ชม.)
- ยกระดับฝีมือแรงงาน (30 ชม.)
3) รายการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน
- เตรียมเข้าทางาน (280-560 ชม.)
- ยกระดับฝีมือแรงงาน (18-60 ชม.)
4) รายการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาค
บริการและการท่องเที่ยว
- เตรียมเข้าทางาน (280 ชม.)
- ยกระดับฝีมือแรงงาน (18-60 ชม.)
5) รายการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเทีย่ วให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วม
วิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (เจ้าภาพ
สพท.)
6) รายการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทย
ขับเคลื่อนการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม
- เตรียมเข้าทางาน (280-840 ชม.)
- ยกระดับฝีมือแรงงาน (18-60 ชม.)

รวมเป้าหมาย
ทั้งสิ้น
2,000

เป้าหมาย
รวม สพร. 20

สพร. 20
เชียงราย

ศพจ.
พะเยา

ศพจ.
น่าน

0

0

0

104,300

1,890

780

610

500

80,100

1,220

540

440

240

11,200

100

40

40

20

7,120

120

40

40

40

700
6,420
8,360

80
40
0

40

40

0

0

40
0

740
7,620
22,340

0
0
420

140

240

40

2,100
20,240
4,000

80
340
180

40
100
60

40
200
40

0
40
80

17,480

320

180

80

60

3,000
14,480

200
120

120
60

40
40

40
20

ร่างผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
7) รายการ ยกระดับแรงงานรองรับ
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ Cluster
และ New Engine of Growth (งบ
รายจ่ายอื่น)
- ยกระดับฝีมือแรงงาน (18-16 ชม.)
(เทคโนโลยีชั้นสูง และอุตสาหกรรม
อนาคต)
- AHRDA
- สพภ.12 ภาค และ ศพจ.เป้าหมายใน
พื้นที่ตามกรอบที่ BOI กาหนด
กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน (เจ้าภาพ สมฐ.)
(1) รายการ ทดสอบมาตรฐานฝีมอื
แรงงานแห่งชาติ
(2) รายการ ทดสอบฝีมือช่างเชือ่ ม
มาตรฐานสากล (ภาค 1)
(3) รายการ ส่งเสริมศักยภาพ
มาตรฐานฝีมอื แรงงานไทยในต่างประเทศ
(เจ้าภาพ สมฐ.)
(4) รายการ พัฒนาศักยภาพแรงงาน
เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือ
กิจกรรมหลัก : จัดทาแผนการ
พัฒนากาลังคน (เจ้าภาพ ยร.)
ผลผลิตที่ 1 พัฒนาศักยภาพฝีมือ
แรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และการ
ประกอบอาชีพ
กิจกรรม พัฒนาฝีมือเพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ (รวมอาชีพอิสระ)
- กลุ่ม OTOP และกลุ่มอาชีพ
- ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพอิสระ
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
- ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจาการ
- แรงงานนอกระบบ
- แรงงานรับจ้างทั่วไป
- กลุ่มเกษตรกรทีต่ ้องการฝึกสาขาช่าง
และบริการ

รวมเป้าหมาย
ทั้งสิ้น
9,600

เป้าหมาย
รวม สพร. 20
80

สพร. 20
เชียงราย
80

ศพจ.
พะเยา
0

ศพจ.
น่าน
0

5,760

0

3,000
180

0
0

24,200

670

240

170

260

19,900

530

180

150

200

100

0

100

0

4,100

140

60

20

60

0

0

3,516,240

3,210

2,160

770

280

17,020

500

160

160

180

2,660
980
1,340
3,020
6,040
1,140
840

80
0
20
100
100
40
60

20

40

20

40
40
20

20
40

20
60
40
40

ร่างผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
- ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน
กิจกรรม จัดทาหลักเกณฑ์ พัฒนา/
ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
(เจ้าภาพ สมฐ.)
กิจกรรม พัฒนาระบบการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน (เจ้าภาพ สพท.)
กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานประกอบกิจการดาเนินการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมฯ (สพ. เจ้าภาพ)
(1) รายการ รับรองหลักสูตร และ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ของสถานประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมฯ
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงาน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการ
ประเมินความรูค้ วามสามารถ
โครงการที่ 9 ฝึกอบรมแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การประกอบอาชีพ (เจ้าภาพ ศป.)
กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การประกอบอาชีพ
- ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
- ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด
- ผู้ต้องขัง
- ทหารบาดเจ็บและทุพพลภาพ
- ชนกลุ่มน้อย
- คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
โครงการที่ 10 ฝึกอบรมแรงงาน
ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ
อาชีพ (เจ้าภาพ ศป.)
กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
(เจ้าภาพ ศป.)

รวมเป้าหมาย
ทั้งสิ้น
1,000
0

เป้าหมาย
รวม สพร. 20
100
0

สพร. 20
เชียงราย
40

ศพจ.
พะเยา
60

0

0

3,499,220

ศพจ.
น่าน

2,710

2,000

610

100

3,499,220

2,710

2,000

610

100

0

0

6,540

260

40

80

140

6,540

260

40

80

140

1,076
2,505
2,500
40
80
339
6,160

40
40
80
0
60
40
240

6,160

240

40
40
20

60

80

20
80

60
20
80

80

80

80

