จากใจผู้อานวยการ

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจัง หวัดเชียงรายได้ดาเนินการด้านการ
พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ตามภารกิจ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและยุทธศาสตร์กระทรวง
แรงงานในการเพิ่มขีดความสามารถของกาลังแรงงานและผู้ประกอบการในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
เพื่อให้มีความพร้อมเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการเป็นพื้นที่พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ในระยะที่ ๒ ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนมุ่งมั่นใน
การทางานเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ศู น ย์ พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานจั ง หวั ด เชี ย งราย ได้ จั ด ท าหนั ง สื อ สรุ ป ผลการด าเนิ น งานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ออกมาเป็นรูปเล่ม ทั้งนี้เพื่อต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม ชมรม
องค์กร สถาบันการศึกษา ตลอดจนองค์กรภาคประชาชน ได้รับทราบและใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม
และประสานงานการดาเนินงานด้านการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการ
ดาเนินงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย
ดิฉันต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม ชมรม องค์กร สถาบันการศึกษา และ
องค์กรภาคประชาชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สนับสนุน และเป็นเครือข่ายที่ดีในการดาเนินงานด้านการ
พัฒนาศักยภาพแรงงาน การส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงาน และการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ ด้วยดีตลอดมาทาให้การดาเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย สามารถบรรลุผลสาเร็จได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ
นางสาวอาภากร ว่องเขตกร
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย
30 กันยายน ๒๕๕๘
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1. ข้อมูลจังหวัดเชียงราย
ตราสัญลักษณ์ประจาจังหวัดเชียงราย
รูปช้างสีขาวใต้เมฆ หมายถึง นิมิตของความรุ่งเรืองในอดีต
เพราะพ่อขุนเม็ง รายเคยใช้ช้างเป็นกาลัง สาคัญในการทาศึกปราบ
ศัตรู จ นได้ ชัย ชนะ นอกจากนี้ ช้ างยั ง เป็น ชนวนให้พ่ อขุ นเม็ง ราย
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
สภาพทีเ่ หมาะสม ดินร่วน ไม่ต้องการน้ามาก แสงแดด
การขยายพันธุ์ ปักชากิ่ง, ตอนกิ่ง

ต้นไม้ประจาจังหวัดเชียงราย
ชื่อพันธุ์ไม้
กาสะลองคา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Radermachera ignea (Kurz) Steenis
วงค์
Bignoniaceae
ชื่ออื่น ๆ
ปีปทอง, แคเป๊าะ, สาเภาหลามต้น, สะเภา,
อ้อยช้าง, จางจืด
ต้นกาสะลองคา เป็นต้นไม้ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรง
ครองราชย์
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ประวัติโดยสังเขป
จังหวัดเชียงราย หรือ เมืองเชียงราย เดิมอยู่ในอาณาจักรโยนกเชียงแสน มีประวัติการสร้างเมือง
เมื่อ พ .ศ .1600 ต่อมาพ่อขุนเม็ง รายยกทัพมาประทับที่เมืองกู่เต้า 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
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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
-อยู่ในกาลังแรงงานปัจจุบัน
- ผู้มีงานทา
- ผู้ว่างงาน
- กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล
ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
-ทางานบ้าน
- เรียนหนังสือ
- ยังเด็กและวัยชรา ทางานไม่ได้)
- อื่น ๆ
อัตราการจ้างงานต่อกาลังแรงงาน
อัตราการว่างงาน

รวม
956,341
677,896
675,518
672,045
3,473
2,378
278,445
92,228
65,903
101,525
18,789
99.1
0.5

ที่มา : http://chiangrai.mol.go.th/sites/chiangrai.mol.go.th/files/Q2_58_2.pdf
สถานการณ์ แรงงานจังหวัดเชียงรายในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 (เมษายน - มิถุนายน)
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สภาพภูมิประเทศ
เชียงราย มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North Continental Highland) มี
พื้นทีร่ าบสูงเป็นหย่อมๆ 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
สภาพภูมอิ ากาศ
สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศ จึงทาให้ได้รั บอิทธิพล
จากทะเลน้อย ประกอบกับภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงและป่าไม้ จึงทาให้ระดับอุณหภูมิใน
แต่ละฤดูแตกต่างกันมาก ในปี พ.ศ. 2549 จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 37.6 องศาเซลเซียส
ในเดือนพฤษภาคม และอุณหภูมิต่าสุดเพียง 8.8 องศาเซลเซียสในเดือนธันวาคม
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
• สามเหลี่ยมทองคา
• น้าตกขุนกรณ์
• ภูชี้ฟ้า
• ดอยแม่สลอง
• ดอยหัวแม่คา
• ดอยวาวี
• ดอยผาตั้ง
• น้าตกปูแกง

•
•
•
•
•
•
•

หาดเชียงราย
บ่อน้าร้อนแม่ขะจาน
ถ้าปุ่ม ถ้าปลา
ถ้าผาจรุย
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย
ดอยตุง
โป่งพระบาท
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2. ประวัตคิ วามเป็นมา
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 28 ไร่ เริ่มดาเนินการก่อสร้างเมื่อ
ปี 2537 ภายใต้เงินกู้ ADB เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานใหม่ และยกระดับฝีมือแรงงานที่มี
งานทาอยู่แล้ว ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยจัดฝึกอาชีพในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ปัจจุบันเนื้อที่บางส่วนได้ถูกแบ่ง เพื่อนาไปใช้ประโยชน์กับทางกรมที่ดินจังหวัดเชียงราย
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์ : ประสานความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงรายไปสู่มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน
พันธกิจ :
1. ส่งเสริมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานทุกรูปแบบได้
มาตรฐานฝีมือแรงงานภายใต้ภารกิจ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. ให้บริการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน
ยุทธศาสตร์ :
1. พัฒนาฝีมือแรงานให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
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ภารกิจการดาเนินงาน
ศูน ย์ พัฒ นาฝีมื อ แรงงานจั ง หวัด เชี ยงราย มี ภ ารกิ จ ด าเนิน 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 เพื่อจัดทาแผนการพัฒนา
กาลังคนระดับจังหวัด และบูรณาการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ ภายใต้
คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)
ภารกิ จ ที่ 2 ด้ านการดูแ ลระบบการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ( Regulator) ก ากั บการใช้
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่ง ชาติในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่ง ชาติ การฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานและการประเมินความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ
การออกใบอนุญาตให้ผู้ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันฝึกอบรมฝีมือแรงงานและ
ศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถ
ภารกิจที่ 3 ด้านการส่งเสริมประสานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( Facilitator/Coordinator)
ส่งเสริมและให้คาปรึกษาแก่ผู้ประกอบกิจการในการจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานของตน ส่งเสริมผู้
ประกอบกิจการในการจัดตั้งศูน ย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
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
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โครงสร้างองค์กร : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย
นางสาวอาภากร ว่องเขตกร
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย

กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงานและทดสอบมาตรฐาน(กพม.)
นายจาลอง ประไพร
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานขานาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน)
1. นายธฤษณัช พะกะจ่าง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
๒. นายบุญทวี ขันทะ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
3. นายเทศกาล คาดี
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
4. นายทวีชัย เขื่อนแก้ว
ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช 3
5. นางอรทัย ไชยเสน
ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช 3
6. นายสมชาติ กันทวี
ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช 3
7. นางนภาวรรณ ไชยรินทร์
ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช 3
8. นายกิติภูมิ สุริคา
ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช 2
9. นายสมาน จันทสารคุณ
ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช 3
10. นางสาวจิรชยา ณภัคพงศ์ชัย
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
11. นางสาวกฤติการ์ พะกะจ่าง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
12. นายนพคุณ พิมุขกรพงศ์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
13. นายสุริยนต์ อยู่เย็น
ครูฝึกฝีมือแรงงาน

ฝ่ายบริหารกลาง(บก.)
นางวัชราภรณ์ อินตาคา
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
1. นางสาวสุธาสินี มาภิรมย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2. นางอ้อยทิพย์ วงค์สม
เจ้าพนักงานพัสดุ
3. นางสาวจาเนียร เอี่ยมผิว
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
4. นางสาวอัญชลี วงค์สารภี
พนักงานประจาสานักงาน
5. นายอรรณพ ศรีกัลยาณบุตร
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
6. นางสาววรรณภา จันทะวงค์
เจ้าพนักงานพัสดุ

กลุม่ งานส่งเสริมการพัฒนา
ฝี มือแรงงาน (กสร.)
จ.ส.อ. เสถียร พีระเชื ้อ

นักวิชาการพัฒนาฝี มือ
แรงงานชานาญการ
(หัวหน้ ากลุม่ งาน)

1. นางสุภาวนีย์ ธรรมตา
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. นางสาวนันทิดา อาษากุล
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
3. นางสาวทิพวรรณ ใจยา
นักจัดการงานทั่วไป
4. นางสาวณัฐริกา กัมปะหะ
นิติกร
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บุคลากร

นางสาวอาภากร ว่องเขตกร
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย

จสอ.เสถียร พีระเชื้อ
นายบุญทวี ขันทะ
นายจาลอง ประไพร
นั
ก
วิ
ช
าการพั
ฒ
นาฝี
ม
อ
ื
แรงงาน
นั
ก
วิ
ช
าการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ

นายธฤษณัช พะกะจ่าง
นายเทศกาล คาดี
นางสุภาวนีย์ ธรรมตา
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ

นางสาวนันทิดา อาษากุล
นางวัชราภรณ์ อินตาคา
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ปฏิบัติการ

นางอ้อยทิพย์ วงศ์สม
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

นางสาวทิพวรรณ ใจยา
นางสาวสุธาสินี มาภิรมย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน

นายทวีชัย เขื่อนแก้ว
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช 3
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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

นายสุริยนต์ อยู่เย็น
ครูฝึกฝีมือแรงงาน

นางสาวณัฐริกา กับปะหะ
นิติกร

นางสาววรรณภา จันทะวงค์
เจ้าพนักงานพัสดุ

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒

นางสาวจิรชยา ณภัคพงศ์ชัย

นางสาวจาเนียร เอี่ยมผิว
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
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3. การบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายปี 2558

งบประมาณค่าใช้จ่ายปี 2558
เป็นเงิน
9,048,420.00
งบดาเนินงาน
3,806,660.00 บาท
1) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
3,562,028.23 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
1,067,881.56
- ค่าจ้างเหมาบริการ
1,382,208.00
- ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
377,947.68
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
733,990.99
2) ค่าสาธารณูปโภค
244,631.77 บาท
3) งบรายจ่ายอื่น
4,844,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถแรงงาน
4,773,000.00
รองรับประชาคมอาเซียน
- ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
397,760.00
4) งบเงินอุดหนุน
397,760.00 บาท
งบประมาณค่าใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ 2557
1) งบดาเนินงาน
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
358,250.00
2) ค่าใช้จ่ายงบลงทุน
1,059,200.00
งบประมาณค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ปี 2558
งบรายจ่ายอื่น
กิจกรรม ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
878,700.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
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4. ผลการดาเนินงาน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย ดาเนินการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแรงงานและการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และนโยบายของ
รัฐบาล การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ การส่งเสริมบทบาทและ
การใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน และการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ
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4.๑ ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนามือแรงงาน
4.๑.๑ โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นการ
ฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะฝีมือในสาขาอาชีพ
ต่างๆที่ประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งตนเองได้
ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผลการดาเนินงาน
สาขา/หลักสูตร
การติดตั้งจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม
การซ่อมบารุงเครื่องยนต์
เล็กเพื่อการเกษตร
การเชื่อมไฟฟ้า ระดับ ๑
(หนาไม่เกิน ๖ มม.)

ระยะเวลาฝึก

สถานที่ฝึก

๑๕ - ๑๙
บ้านนาโต่ หมู่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๕๗ ต.แม่สลองใน อ. แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย
๙ - ๑๓
บ้านห้วยหมาก หมู่ ๑๘
กุมภาพันธ์
ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
๒๕๕๘
จ.เชียงราย
๑๑ - ๑๕
บ้านสันปูเลย หมู่ ๔ ต.บัวสลี
พฤษภาคม
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
๒๕๕๘
รวม

ผู้จบการฝึก
(คน)
๒๐
๒๐
๒๑
๖๑
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4.๑.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเข้าสู่กระบวนการจ้างงาน
เป็นการฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้บาบัด
ยาเสพติด ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้สูงอายุ ทหารก่อนปลดประจาการ ทหารผู้บาดเจ็บและทุพลภาพ
ชาวไทยภูเขา และคนพิการ/ผู้ดูแล เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือแรงงาน และการเตรียม
ความพร้อมทางด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางานร่วมกับคนทั่วไป
ผลดาเนินการ
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก
สถานที่ฝึก
ผู้จบฝึก
(คน)
การทาบายศรีจิ๋วและการทา
๗-๘
ชมรมผูส้ ูงอายุบ้านป่าซางเหนือ
๓๐
ดอกไม้จากผ้า
เมษายน ๒๕๕๘ ต. โป่งแพร่ อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย
ช่างซ่อมบารุงอาคาร
๓-๗
ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง
๒๐
สิงหาคม ๒๕๕๘ จ.เชียงราย
ช่างทาสีอาคาร
๓-๗
ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง
๒๐
สิงหาคม ๒๕๕๘ จ.เชียงราย
ช่างเดินสายไฟฟ้าภายใน
๓-๗
ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง
๒๐
อาคาร
สิงหาคม ๒๕๕๘ จ.เชียงราย
รวม
๙๐
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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)
การติดตั้งจานรับ
๑๗ – ๒๑
เรือนจากลางเชียงราย อ.เมือง
๒๐
สัญญาณดาวเทียม
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จ.เชียงราย
รวม
๒๐
4.๑.๔ โครงการพัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เป็นการฝึกอบรมให้กับแรงงานที่
ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน แรงงานใหม่ ผู้พิการ แรงงานนอกระบบ และผู้ที่ทางานอยู่แล้ว ประสงค์จะมี
อาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ
ผลดาเนินการ
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก
สถานที่ฝึก
ผู้จบฝึก
(คน)
การตรวจซ่อมเครื่องรับ
๒๘
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
๑๒๒
โทรทัศน์สี LCD LED
ธันวาคม ๒๕๕๗ เชียงราย
และ PLASMA
รวม
๑๒๒
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4.๑.๕ โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยรองรับประชาคม
อาเซียน เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้แรงงานไทยและผู้ประกอบกิจการมีความสามารถด้านภาษาของ
ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ภาษากลางอาเซียน(ภาษาอังกฤษ) และภาษาถิ่นของประเทศอาเซียน ได้แก่
ภาษาฟิลิปีโน ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ภาษามลายูบรูไน ภาษามาเลย์ ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว
ภาษาเขมร ภาษาเมียนมา ภาษาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้แก่ ภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น
และจีนกลาง
ผลดาเนินการ
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก
สถานที่ฝึก
ผู้จบฝึก
(คน)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
๑ - ๒๗
บ้านดู่เมืองใหม่ หมู่ ๓
๑๗
พฤศจิกายน อ.เมือง จ.เชียงราย
๒๕๕๗
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
๙ - ๑๓
บ้านน้าแพร่ ม.๔ ต.ยางฮอม
๑๗
กุมภาพันธ์
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
๒๕๕๘
รวม
๓๔
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4.๑.๖ โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก เป็นการฝึกอบรมฝีมือ
ให้กับแรงงานใหม่ แรงงานในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร และผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหาร ให้มี
ความรู้ ทักษะฝีมือ และมีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพรองรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
เป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขัน
ผลดาเนินการ
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก
สถานที่ฝึก
ผู้จบฝึก
(คน)
การพัฒนาทักษะ
๙ - ๑๓
ร้านครัวสุโขทัย อ.แม่สาย
๒๐
ผู้ประกอบอาหาร
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จ.เชียงราย
การพัฒนาทักษะ
๒๓ - ๒๗
ร้านอาหารฮิมดอย อ.เชียงของ
๒๐
ผู้ประกอบอาหาร
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จ.เชียงราย
การพัฒนาทักษะ
๒-๖
อุกฤษฟาร์มฮิลล์ ภูชี้ฟ้า อ.เทิง
๒๐
ผู้ประกอบอาหาร
มีนาคม ๒๕๕๘ จ.เชียงราย
รวม
๖๐
แทรกภาพการฝึก ครัวไทยครัวโลก
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4.๑.๗ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและ
การท่องเที่ยวสู่ร ายได้และการแข่ง ขัน เป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับกลุ่มแรงงานใหม่
แรงงานในสถานประกอบกิจ การ แรงงานทั่วไป และแรงงานนอกระบบ ให้มีค วามรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพในธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ผลดาเนินการกลุ่มแรงงานใหม่
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก
สถานที่ฝึก
ผู้จบฝึก
(คน)
พนักงานนวดแผนไทย
๑๘
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ - จังหวัดเชียงราย
๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
พนักงานนวดแผนไทย
๒ มีนาคม
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
๒๒
– ๒๗
จังหวัดเชียงราย
พฤษภาคม ๒๕๕๘
รวม
๓๕
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ผลดาเนินการกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
บริการในโรงแรม
ภาษาพม่าเพื่อการ
สื่อสาร
ภาษาเกาหลีเพื่อการ
สื่อสาร
เทคนิคการนวดน้ามัน
ภาษาจีนกลางเพื่อการ
บริการในโรงแรม
การบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
การสร้างการบริการที่
ประทับใจ
เทคนิคการจัดดอกไม้
เทคนิคการนวดน้ามัน

๑๐ – ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๑๗ - ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๓๐ ตุลาคม
- ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง
จ.เชียงราย
บมจ. สยามแม็คโคร จากัด
(สาขาแม่สาย)
วอเตอร์ฟอร์ด วัลเลย์
เชียงราย อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย
๒๓ – ๒๗
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงราย
๔ –๑๓ มีนาคม
โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์
๒๕๕๘
เฮาส์ เชียงราย อ.เมือง
จ.เชียงราย
๒๗-๓๑ มีนาคม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
๒๕๕๘
จังหวัดเชียงราย
๑๖ – ๒๐ มีนาคม โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท
๒๕๕๘
แอนด์ สปา อ.เมือง
จ.เชียงราย
๑๔ – ๒๘ มีนาคม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
๒๕๕๘
จังหวัดเชียงราย
๒๕ – ๒๙ มิถุนายน ร้านแม่สายสปา อ.แม่สาย
๒๕๕๘
จ.เชียงราย
รวม

ผลดาเนินการกลุ่มแรงงานนอกระบบ
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก
การทาของที่ระลึกจาก
สมุนไพร

สถานที่ฝึก

๑๘ –๒๒ ตุลาคม
๒๕๕๗

สถานที่ฝึก
บ้านสันป่าเหียง ต.ห้วยสัก
อ.เมือง จ.เชียงราย
รวม

ผู้จบฝึก
(คน)
๒๘
๒๐
๒๐
๒๔
๒๑
๒๐
๒๘
๒๐
๒๐
๒๐๑
ผู้จบฝึก
(คน)
๒๐
๒๐
19

ประมวลภาพผลดาเนินการกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ

ภาพการทาของที่ระลึกจากสมุนไพรกลุ่มแรงงานงานนอกระบบ
20

4.๑.๘ โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไทย ให้กับกลุ่มแรงงานใหม่ และแรงงาน
ในสถานประกอบกิจการ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศในสาขาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะสาขาในภาคอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล ก่อสร้าง เครื่องนุง่ ห่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ งานเชื่อม เป็นต้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม การแข่งขัน และในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผลดาเนินการกลุ่มแรงงานใหม่
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก
สถานที่ฝึก
ผู้จบฝึก
(คน)
ช่างเชื่อมผลิตภัณฑ์
3 พฤศจิกายน 2557
ศพจ.เชียงราย
4
– 27 กุมภาพันธ์

2558
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
3 พฤศจิกายน
2557 -1 พฤษภาคม
2558
ช่างเครื่องปรับอากาศ 3 พฤศจิกายน
ในบ้านและฯ
2557 – 27
มกราคม 2558
ช่างซ่อมเครื่องยนต์
3 พฤศจิกายน
2557 – 27
กุมภาพันธ์ 2558
ช่างซ่อม
3 พฤศจิกายน
รถจักรยานยนต์
2557 – 27
กุมภาพันธ์ 2558
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 3 พฤศจิกายน
ระดับต้น
2557 – 6 มีนาคม
2558
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 3 พฤศจิกายน
2557 – 6 มีนาคม
2558

ศพจ.เชียงราย

4

ศพจ.เชียงราย

6

ศพจ.เชียงราย

12

ศพจ.เชียงราย

6

ศพจ.เชียงราย

6

ศพจ.เชียงราย

7

รวม

45
21

ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกเตรียมเข้าทางาน
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ผลดาเนินการกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการ
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก
การติดฟิล์มกรองแสง
รถยนต์
การซ่อมบารุง
เครื่องยนต์ ระดับ ๑
(CBT)
การวิเคราะห์ตรวจ
ซ่อมเครื่องรับ
โทรทัศน์ฯ (CBT)
การตรวจซ่อม
ไมโครคอมพิวเตอร์
ระดับ 1 (CBT)
การตรวจซ่อม
ไมโครคอมพิวเตอร์
ระดับ 1 (CBT)
การตรวจซ่อม
ไมโครคอมพิวเตอร์
ระดับ 1 (CBT)
การตัดเย็บเสื้อปกใน
ตัว
การใช้โปรแกรม
Adobe Photoshop
การติดตั้งจานรับ
สัญญาณดาวเทียม

สถานที่ฝึก

1 – 15 มีนาคม
2558
16 – 20 มีนาคม
2558

ศพจ. เชียงราย

ผู้จบฝึก
(คน)
20

ศพจ. เชียงราย

2

16 – 20 มีนาคม
2558

ศพจ. เชียงราย

2

19-26 มีนาคม
2558

ศพจ. เชียงราย

1

20 เมษายน – 26
มิถุนายน 2558

ศพจ. เชียงราย

0

1 – 30 กันยายน
2558

ศพจ. เชียงราย

1

15 – 28 สิงหาคม
2558
17 – 21 สิงหาคม
2558
17 – 21 สิงหาคม
2558

ศพจ. เชียงราย

1

ศพจ. เชียงราย

4

ศพจ. เชียงราย

2

รวม

33
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4.๑.๙ โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน เป็นการ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในระบบการจ้างงาน แรงงานในชนบท และแรงงานนอกระบบ ที่อยู่ในพื้นที่
จังหวัดตามแนวตะเข็บชายแดนไทย จัง หวัดที่ติดทะเลประตูเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และจังหวัด
ตามเส้ น ทางเชื่ อ มโยงระหว่ า งประเทศตามข้ อ ตกลง GMS และ IMT-GT ให้ มี ฝี มื อ ช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถสถานประกอบกิจการในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การผลิต การค้า การขนส่ง รองรับ
การลงทุน และการท่องเที่ยวในการสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งรองรับการเข้าสู่การจ้างงานในพื้นที่
และ หรือให้สามารถประกอบอาชีพในพื้นที่ได้ รองรับการพัฒนาท้องถิ่น
ผลดาเนินการกลุ่มแรงงานในชนบทและแรงงานนอกระบบ
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก

สถานที่ฝึก

ผู้จบการฝึก
(คน)
20

การทาสมุนไพรเพื่อลด 15 ตุลาคม –
คชจ. ในการเกษตร
1 พฤศจิกายน 2557

บ้านแม่ข้าวต้ม หมู่ 12
อ.เมือง

เครื่องสาอางค์จาก
ผลิตภัณฑ์มะขาม

24 - 28 พฤศจิกายน
2558

บ้านศรีป่าแดง หมู่ 9
อ.แม่สาย

20

เครื่องสาอางค์จาก
ผลิตภัณฑ์ขมิ้นชัน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากโปรตีนไหม
การถักโครเชต์

10 - 14 พฤศจิกายน
2557
3 - 7 พฤศจิกายน 2557

20

10 - 14 พฤศจิกายน
2557

บ้านสันถนนใต้ หมู่ 2
อ.แม่สาย
บ้านห้วยเคียน หมู่ 5
อ.เวียงเชียงรุ้ง
หมู่ 10 ต.สันสลี
อ.แม่ลาว

การทาขนมไทย

15 - 19 พฤศจิกายน
2557

บ้านแม่ยาว หมู่ 9
อ.เมือง

20

การเย็บกระเป๋า
ผ้าด้นมือ

17 - 21 พฤศจิกายน
2557

วสช.ผลิตภัณฑ์ทามือ
บ้านจงเจริญ
อ.เวียงชัย

20

20
20

24

สาขา/หลักสูตร

ระยะเวลาฝึก

สถานที่ฝึก

ผู้จบการฝึก
(คน)
27

การเย็บจักร
อุตสาหกรรม

12 - 16 พฤศจิกายน
2557

วสช.ตัดเย็บเสื้อผ้า
สาเร็จรูปริมกก อ.เมือง

การถักโครเชต์

24 - 28 พฤศจิกายน
2557

อาคาร SME หมู่ 10
ต.แม่คา อ.แม่จัน

20

อาหารเชิงพาณิชย์
ประเภทเส้น

17 - 21 พฤศจิกายน
2557

อบต.ศรีค้า อ.แม่จัน

20

การประดิษฐ์โคมไฟ
ล้านนา

17 - 21 พฤศจิกายน
2557

ข่วงวัฒนธรรม
อ.เวียงชัย

21

การนวดฝ่าเท้าเพื่อ
สุขภาพ

17 - 21 พฤศจิกายน
2557

บ้านป่ายาง หมู่ 2
ต.ศรีค้า อ.แม่จัน

13

การติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
ระบบอินเวอร์เตอร์
ขนาดเล็ก
การปลูกพืชโดยไม่ใช้
ดิน
การเย็บกระเป๋า
ผ้าด้นมือ
การแปรรูปเสื่อกก

22 พฤศจิกายน - 6
ธันวาคม 2557

ศพจ. เชียงราย

20

6 - 20 ธันวาคม 2557

ศพจ. เชียงราย

21

8 - 12 ธันวาคม 2557

ศพจ. เชียงราย

20

22 - 26 ธันวาคม 2557

20

เทคนิคการสปาหน้า

26 - 30 มกราคม 2558

บ้านสันกอง หมู่ 2
ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน
บ้านถ้าผาตอง หมู่ 6
ต.ท่าสุด อ.เมือง

22

25

สาขา/หลักสูตร

ระยะเวลาฝึก

สถานที่ฝึก

ผู้จบการฝึก
(คน)
20

การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ผ้าปักชาวเขา

6 ก.พ. 2558

เทศบาลตาบลม่วงยาย
อ.เวียงแก่น

การเย็บผ้าห่มด้วย
เศษผ้า

16 - 12 กุมภาพันธ์
2558

ชุมชนรอยพระพุทธบาท
อ.เมือง

20

การทาผลิตภัณฑ์
จักสานเส้นพลาสติก

9 - 13 มีนาคม 2558

อบต. ต้า อ.ขุนตาล

20

การทาผลิตภัณฑ์
จักสานเส้นพลาสติก

16 - 20 มีนาคม 2558

บ้านป่าตึงงาม หมู่ 6
ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง

31

งานตุงและโคม

12 - 18 มีนาคม 2558

บ้านสันติสุข อ.พาน

20

การซ่อมบารุงอาคาร

10 - 14 มีนาคม 2558

กองบัญชาการทหาร
ผ่านศึกบ้านวังเขียว
อ.แม่จัน

25

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เสื่อกก

23 - 27 มีนาคม 2558

อบต. แม่เปา
อ.พญาเม็งราย

22
รวม

502

26

ผลดาเนินการกลุ่มแรงงานในระบบการจ้างงาน
สาขา/หลักสูตร
ระยะเวลาฝึก

สถานที่ฝึก

ผู้จบการฝึก
(คน)

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมือ 17 - 21 พฤศจิกายน
อาชีพ
2557

ศพจ. เชียงราย

18

9 พฤติกรรม 9
ความสาเร็จ

10 - 28 พฤศจิกายน
2557

ศพจ. เชียงราย

24

เทคนิคการเป็น
วิทยากร

10 - 14 พฤศจิกายน
2557

ศพจ. เชียงราย

32

พูดอังกฤษคาต่อคา
เพื่อการทางาน

20 พฤศจิกายน - 19
ธันวาคม 2557

บจก. ชีวี่ เฉวียน ฟูดส์
อ.เวียงป่าเป้า

20

เทคนิคการชงกาแฟ

24 - 28 พฤศจิกายน
2557

ร้านเชียงรายราลึก
อ.เมือง

22

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร

16 พฤศจิกายน - 14
ธันวาคม 2557

ศพจ. เชียงราย

14

การวิเคราะห์และการ 15 - 19 ธันวาคม 2557
ออกแบบหลักสูตรการ
ฝึกอบรมอิงสมรรถนะ
เพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กร
เทคนิคการนวดน้ามัน 9 - 13 มีนาคม 2558

ศพจ. เชียงราย

18

ศพจ. เชียงราย

20

9 พฤติกรรม 9
ความสาเร็จ

28 มกราคม - 25
กุมภาพันธ์ 2558

บจก. เชียงรายแลนด์
แอสโซซิเอท อ.เมือง

22

9 พฤติกรรม 9
ความสาเร็จ

5 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม
2558

บจก. พีบี วัลเล่ย์
(เชียงราย) อ.เมือง

28
27

สาขา/หลักสูตร

ระยะเวลาฝึก

สถานที่ฝึก

ผู้จบการฝึก
(คน)

เทคนิคการสอนงาน

9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ อ.เมือง

26

เทคนิคการสอนงาน

16 - 20 กุมภาพันธ์
2558

โรงงานหลวงอาหาร
สาเร็จรูปที่ 2 แม่จัน

20

เทคนิคการสอนงาน

17 กุมภาพันธ์ - 17
มีนาคม 2558

บจก. ภูล๊อก อ.เมือง

22

การวิเคราะห์และ
ติดตั้งเครื่องเสียง
รถยนต์
พนักงานควบคุม
เครื่องจักรรถยนต์
(Fork Lift)

1 - 15 มีนาคม 2558

ศพจ. เชียงราย

20

6 - 10 เมษายน 2558

บจก. เกรซฟู้ด
อ.แม่ลาว

20

การบารุงรักษารถยนต์ 16 - 20 มีนาคม 2558

บจก. ดอยตุงขนส่ง
สาขาเชียงของ

23

เทคนิคการสอนงาน

16 - 23 มีนาคม 2558

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

24

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร

24 - 30 มีนาคม 2558

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

เทคนิคการสอนงาน

18 - 25 มีนาคม 2558

ศพจ. เชียงราย

ศรีบุรินทร์เชียงราย

ศรีบุรินทร์เชียงราย

20

19

28

สาขา/หลักสูตร

ระยะเวลาฝึก

สถานที่ฝึก

ผู้จบการฝึก
(คน)

นวดไทยเพื่อผ่อน
คลายและบรรเทา
อาการปวดเมื่อย
9 พฤติกรรม 9
ความสาเร็จ

28 มีนาคม - 6 เมษายน
2558

ศพจ. เชียงราย

23

30 มีนาคม - 3 เมษายน
2558

โรงแรม โกลเด้นท์ ไพน์
รีสอร์ท&สปา อ.เมือง

20

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
บริการในโรงแรม

30 มีนาคม - 3 เมษายน
2558

อุกฤษฟาร์มฮิลล์
รีสอร์ท อ.เทิง

20

การวิเคราะห์ตรวจ
22 มีนาคม - 6 เมษายน
ซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ 2558
Palsma Lcd Led
เทคนิคการสอนงาน 30 มีนาคม - 24 เมษายน
2558

ศพจ. เชียงราย

23

บจก. เดอะเลเจ้นด์
รีสอร์ทส์ แอนด์ สปาส์
อ.เมือง

29

9 พฤติกรรม 9
ความสาเร็จ

6 - 23 เมษายน 2558

โรงแรมเวียงอินทร์
อ.เมือง

45

9 พฤติกรรม 9
ความสาเร็จ

6 - 23 เมษายน 2558

โรงแรมเวียงอินทร์
อ.เมือง

45

การพัฒนาทักษะผู้
ประกอบอาหาร

20 - 24 เมษายน 2558

ศพจ. เชียงราย

19

ผู้ควบคุมหม้อไอน้า

11 - 16 พฤษภาคม
2558

โรงแรมริมกกรีสอร์ท
อ.เมือง

30

29

สาขา/หลักสูตร

ระยะเวลาฝึก

ผู้ควบคุมหม้อไอน้า

11 - 16 พฤษภาคม
2558

สถานที่ฝึก

ผู้จบการฝึก
(คน)

โรงแรมริมกกรีสอร์ท
อ.เมือง

28

การบารุงรักษารถยนต์ 18 - 22 พฤษภาคม
2558

บจก. พยัคฆ์ขนส่ง
อ.เมือง

20

บริกร (Waiter)

ร้านอาหารฮิมดอย
อ.เชียงของ

20

10 - 14 สิงหาคม 2558

รวม

734

30

4.๒ ผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
4.๒.๑ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย
ได้ดาเนินการส่งเสริมให้แรงงานในระบบการจ้างงานและแรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ
บริการ ได้พัฒนาฝีมือให้สูงขึ้นเป็นแรงงานฝีมือ และส่งเสริมให้กลุ่มแรงงานใหม่ ผู้ที่เพิ่งพ้นจากระบบ
การศึก ษาก่อ นเข้า สู่ ต ลาดแรงงาน ได้วั ด ระดั บ ฝี มือ ความสามารถ และทั ศ นคติ ใ นท างานของ
ผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ ก่อนเข้าทางาน โดยการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ผลดาเนินงาน
สาขา
สถานที่ดาเนินการ
ผู้เข้าทดสอบ
ผู้ผ่าน
(คน)
การทดสอบ
(คน)
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน ศพจ.เชียงราย
22
22
และการพาณิชย์ขนาดเล็ก
ระดับ 1
ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ศพจ.เชียงราย
7
7
ระดับ 1
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ศพจ.เชียงราย
13
12
ระดับ 1
ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1
ว.เทคนิคกาญจนาภิเษก
25
15
ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1
ศพจ.เชียงราย
91
60
ช่างโทรคมนาคม(ไมโครเวฟ ศพจ.เชียงราย
27
27
และการสื่อสารดาวเทียม)
ระดับ 1
ช่างบารุงรักษารถยนต์
ว.กรุงธนเชียงราย
19
19
ระดับ 1
ช่างบารุงรักษารถยนต์ ระดับ ศพจ.เชียงราย
23
23
1
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ศพจ.เชียงราย
75
47
ระดับ 1
ช่างเย็บ ระดับ 1
เรือนจากลาง จ.เชียงราย
31
31
พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
71
30
(ประมวลผลคา) ระดับ 1
แม่สาย
31

สาขา
พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์
(ตารางทาการ) ระดับ 1
อาชีพพนักงานนวดไทย
ระดับ 1
อาชีพพนักงานนวดไทย
ระดับ 1

สถานที่ดาเนินการ

ผู้เข้าทดสอบ
(คน)

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
เชียงราย
ศพจ.เชียงราย

59

ผู้ผ่าน
การทดสอบ
(คน)
12

85

82

ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัด
เชียงราย
รวม

18

18

566

405

32

4.๒.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมื อ
แรงงาน เป็นการส่งเสริมให้แรงงานในระบบการจ้างงานและแรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจบริการ ได้พัฒนาฝีมือให้สูงขึ้นเป็นแรงงานฝีมือและได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตาม
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง ๒๒ สาขา โดยมุ่งหวังให้ เป็นเครื่องมือในการกาหนดโครงสร้างค่าจ้าง
ในสถานประกอบกิจการ ซึ่ง จะช่วยคุ้มครองแรงงานฝีมือให้ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรม
นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้แรงงานมีการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของแรงงานในระดับภูมิภาคและนานาชาติต่อไป
ผลดาเนินงาน
สาขา
สถานที่ดาเนินการ
ผู้เข้ารับการฝึก/ ผู้ผ่านการฝึก/
ทดสอบ
ทดสอบ
อาชีพช่างเย็บ ระดับ 1
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บ
23
23
เสื้อผ้าสาเร็จรูป ต.ริมกก อ.เมือง
อาชีพช่างเย็บ ระดับ 1
ศาลาเอนกประสงค์
19
19
บ.ทุ่งนาน้อย ต.ริมโขง
อ.เชียงของ
อาชีพช่างเย็บ ระดับ 1
บ้านทุ่งพัฒนา ต.ริมโขง
26
26
อ.เชียงของ
อาชีพช่างเย็บ ระดับ 1 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านธารทอง
27
27
ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
20
13
ระดับ 1
จังหวัดเชียงราย
รวม
115
108
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4.๒.๓ โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสถานประกอบกิจการ
เทิดไท้พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจ าปี ๒๕๕๘ เป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือสถานประกอบกิจการ จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติขึ้นในองค์กร
เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ ในการพิจ ารณาเลื่อนระดับให้แก่แรงงาน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน โดยดาเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบฯ จานวน ๑ แห่ง คือศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน ดาเนินการทดสอบสาขา ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ ๑
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4.๒.๔ การส่งเสริ มมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจ การ โดยสถานประกอบ
กิจการที่มีลูกจ้างผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ร้อยละ ๑๐ ของจานวน
ลูกจ้าง จะได้รับป้ายเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อติดประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบกิจ การ สร้างความมั่นใจในคุณภาพการผลิ ตและการบริการแก่ลูกค้า ซึ่ง ในปี นี้ บริษั ท
โตโยต้าเชียงราย จากัด ได้รับป้ายเครื่องหมาย จานวน ๗ ป้าย ได้แก่
๑) บริษัท โตโยต้าเชียงราย จากัด สาขา สานักงานใหญ่
๒) บริษัท โตโยต้าเชียงราย จากัด สาขา บ้านดู่ นางแล
๓) บริษัท โตโยต้าเชียงราย จากัด สาขา พาน
๔) บริษัท โตโยต้าเชียงราย จากัด สาขา แม่ขะจาน
๕) บริษัท โตโยต้าเชียงราย จากัด สาขา เทิง
๖) บริษัท โตโยต้าเชียงราย จากัด สาขา เชียงของ
๗) บริษัท โตโยต้าเชียงราย จากัด สาขา แม่สาย

35

4.๒.๕ การจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมรับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ และการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ
เทิดไท้พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบกิจการ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ชมรมวิชาชีพ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ แนวทางการยื่นคาขอจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ โดย
พระราชบัญญัติฉบับนี้ มาตรา ๗ กาหนดให้รัฐมนตรีมีอานาจประกาศ กาหนดสาขาอาชีพ ตาแหน่ง
หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถซึ่งต้องได้รับ
หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยสาขาอาชีพที่จะประกาศเป็นลาดับแรก ได้แก่ สาขาช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร และสาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม การสัมมนาจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย
มีผู้เข้าสัมมนา จานวน ๑๐๐ คน
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4.๓ ผลการดาเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบ
กิจการ
4.๓.๑ การส่งเสริมสนับสนุนสถานประกอบกิจการดาเนินการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ให้กับลูกจ้างของตน โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการยกเว้นภาษีอากร รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕
ผลดาเนินการ
สถานประกอบกิจการยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย จานวน 33 แห่ง จานวนลูกจ้าง
ที่ได้รับการอบรม 7,804 คน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 976,891.170 บาท
ชื่อสถานประกอบกิจการ

จานวนลูกจ้างที่
ได้รับการอบรม(คน)
1950
747

ค่าใช้จ่ายในการ
อบรม(บาท)
2,380.000
16,163.810

บริษัท บ้านโบราณ เชียงราย จากัด
บริษัท โรงแรมวังคา จากัด
บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิ
เอทส์ จากัด
บริษัท สินธานีอิเล็คทรอนิกค์ จากัด ค้าขายและบริการ
บริษัท ธนพิริยะ จากัด
ค้าปลีก-ค้าส่ง
บริษัท ไทยคอสมอสฟูดส์ จากัด
ผลิตผักอบแห้งและผลไม้
แช่แข็ง
บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จากัด
จาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
และจักรกลการเกษตร

158
137
155

9800.000
-

724
173
148

98,083.470
27,000.000
-

310

-

บริษัท เชียงรายสินธานี จากัด

ค้าขายและบริการ

720

101,295.450

บริษัท อีซูซุสงวนไทยเชียงราย
จากัด
บริษัท เชียงรายโฟร์เซ่นฟูดส์ จากัด
บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จากัด

จาหน่ายรถยนต์และ
อะไหล่พร้อมศูนย์บริการ
ผักและผลไม้แช่แข็ง
สถานพยาบาล

30

-

8
322

-

บริษัท โตโยต้าเชียงราย จากัด
บริษัท ชวี่ เฉวียนฟูดส์ จากัด

ประเภทกิจการ
ผู้แทนจาหน่ายรถยต์
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร
โรงแรม
โรงแรม
อุตสาหกรรมเหมืองแร่
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ชื่อสถานประกอบกิจการ

ประเภทกิจการ

จานวนลูกจ้างที่
ได้รับการอบรม(คน)
76
52
94

ค่าใช้จ่ายในการ
อบรม(บาท)
-

บริษัท ริมกก จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ธนะวงศ์กรุ๊ป
บริษัท เดอะ เลเจ้นด์ รีสอร์ท
แอนด์ สปาส์ จากัด

โรงแรม
รับเหมาก่อสร้าง
โรงแรม

บริษัท ไทยชิมาโน่ แมนูแฟคเจอริ่ง
จากัด
บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์
เชียงราย
บริษัท แองเจิลเวย์

ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

160

รับเหมาก่อสร้าง

68

จาหน่ายรถยนต์

82

24750.000

บริษัท กรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง จากัด
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

จาหน่ายรถจักรยานยนต์
โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ
รับจ้างขนส่งสินค้าทางบก
จาหน่ายบริการหลังการ
ขายรถยนต์อีซูซุ
จาหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง
บริการสนามกอล์ฟและ
ห้องอาหาร
โรงแรม
สวนยางพารา

466
56

252,470.000
-

241
38

204,500.000
161,689.440

125
89

-

230
2

-

โรงแรม
ธุรกิจท่าอากาศยาน

76
10

78,759.000

โรงแรม
โรงแรม

109
187

-

จาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม
รับจ้างบริหารจัดการด้าน
การผลิตและจาหน่าย

59

-

2

-

บริษัท พยัคฆ์ขนส่ง จากัด
บริษัท อีซูซุเชียงราย จากัด
หจก.แสงไพบูลย์เชียงราย
บริษัท สันติบุรีกอล์ฟคลับ จากัด
บริษัท เดอะเรนทรี โฮเท็ล จากัด
บริษัท ไทยรับเบอร์แลนด์ แอนด์
แพลนเตชั่น จากัด
บริษัท ศรีโพธิ์วดล จากัด
บริษัท ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย
บริษัท เวียงอินทร์ จากัด
โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท
เชียงราย
บริษัท บ้านสวนอาหารฮอลแลนด์
เชียงราย
บ.บุญรอดฟาร์ม จากัด
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4.๓.๒ โครงการเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ดาเนินการเข้าเยี่ยมสถานประกอบกิจ การ เพื่อส่ง เสริมให้ส ถานประกอบการได้ใช้สิทธิ
ประโยชน์จาก พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545 และฉบับแก้ไข ให้คาปรึกษาในการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2558 เข้าพบสถาน
ประกอบการทุกจานวน 77 แห่ง โดยได้รับทราบปัญหาและความต้องการในการพัฒนาแรงงาน
สาหรับการทาแผนการดาเนินงานในปีต่อไป

4.๓.๓ โครงการสัมมนาสถานประกอบกิจการในจังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจัง หวัดเชียงราย ดาเนินการจัดสัมมนาสถานประกอบ
กิจ การในจังหวัดเชียงราย และสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะศึกษาในจัง หวัดเชียงราย เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในสาระสาคัญและสิทธิประโยชน์จ ากพระราชบัญญัติส่ง เสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ รวมทั้ง สิทธิประโยชน์ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกอบรมตามระบบการฝึกแบบ
ทวิภาคี ดาเนินการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
มีผู้เข้าสัมมนา ๘๐ คน
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4.๔ ผลการดาเนินงานด้านการสร้างและส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
4.๔.๑ ส านั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึก ษา และศูน ย์ พั ฒ นาฝี มือ แรงงานจัง หวั ด
เชียงราย
จัดประชุมร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาภาครัฐ
ภาคเอกชนและสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวางแผนการดาเนินงาน
การจัดการทรัพยากรร่วมกันโดยการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับนักเรียน
อาชีวศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ปีสุดท้าย ส่งเสริมให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ และประชาสัมพันธ์เรื่องการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมแบบทวิภาคี จูงใจให้
สถานประกอบกิจการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานโดยได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี รายได้ พ.ร.บ.ส่งเสริม
การพัฒนาฝีมื อแรงงาน พ.ศ.2545 นอกจากนี้ก ารจั ดประชุ ม ศู นย์พั ฒนาฝีมื อแรงงานจัง หวั ด
เชียงราย ยัง เป็นผู้ประสานข้อมูล จากสถานประกอบกิจ การร่วมกับสถานศึกษาได้รับทราบความ
ต้องการในการรับนักศึกษาระบบทวิภาคี
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4.๔.๒ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย สร้างเครือข่ ายความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย โดยเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับผู้ประกอบกิจการ รวมทั้งการ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเพิ่มศักยภาพทางการ
แข่งขันให้กับผู้ประกอบกิจการ โดยได้ร่วมมือฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อไอน้า ระยะเวลาฝึก
๓๖ ชั่วโมง ผู้เข้าอบรมจากสถานประกอบกิจการต่างๆ จานวน ๖๐ คน
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4.4.3 หอการค้าจังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย เป็นที่ปรึกษาของหอการค้าจังหวัดเชียงราย โดย
จะเข้ า ร่ ว มประชุ ม ประจ าเดื อ นของหอการค้ า จั ง หวั ด เชี ย งราย น าภารกิ จ ผลการด าเนิ น งาน
ประชาสัมพั นธ์ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบ รวมทั้ง ให้การสนับ สนุนการด าเนิน งานของสมาชิ ก
หอการค้า เช่น การจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับพนักงาน สนับสนุนการจัดงานประชุมหอการค้า
ทั่วประเทศ โดยจัดสาธิตการประกอบอาหารให้กับสมาชิกหอการค้าจากทั่วประเทศ
4.๔.๔ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนภาคเอกชนในการส่งเสริม พัฒนา
แก้ปัญหา และยกระดับมาตรฐานการบริการท่องเที่ยว และประสานงานกับหน่วยงานภาครั ฐในพื้นที่
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
เชียงรายได้ประสานความร่วมมือในการจัดทาแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริ
การ จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม และวิทยากรฝึกอบรม โดยในปีที่ผ่านมาได้ร่วมกัน พัฒนาฝีมือ
แรงงาน สาขา พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขา เทคนิคการชงกาแฟ เป็นต้น
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4.4.5 ความร่วมมือกับภาคเอกชน
บริษัทเอกชน
บจก.โคคา-โคล่า
(ประเทศไทย)

ระยะเวลาฝึก
หลักสูตร
ผู้จบการฝึก(คน)
21 - 22 พฤศจิกายน 2557 การบริหารร้านค้า
17
และการจัดวางสินค้า

บจก.เครือซีเมนต์ไทย
(SCG)

3 เมษายน 2558

เทคนิคการขับรถ
ปลอดภัยเชิงป้องกัน
อุบัติเหตุ
บจก.เครือซีเมนต์ไทย 11 - 12 พฤศจิกายน 2557 การติดตั้งท่อพีพีอาร์
(SCG)
ในอาคาร
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บจก.เครือซีเมนต์ไทย 18 - 19 กรกฎาคม 2558 การก่อ-ฉาบอิฐมวล
(SCG)
เบา

20

บจก.ไดกิ้น (ประเทศ
ไทย)

45

บจก.เอ็นเอสบูลสโคป
(ประเทศไทย)

16 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 การติดตั้งและ
บารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ
แบบใช้สารความเย็น
R32
16 - 17 มีนาคม 2558 การติดตั้งเหล็ก
โครงสร้างมวลเบา
ผนังและหลังคาเมทัล
ชีท
รวม

35

12

174
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4.๕ ผลการดาเนินงานด้านการให้บริการประชาชน
4.๕.๑ โครงการจัดตั้งศูนย์ช่างชุมชนเทิดไท้องค์ราชันย์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ช่างประจาชุมชน เทิดไท้องค์ร าชัน ย์มา
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ของทุกปี การจัดตั้ง
ศูนย์ช่างประจาชุมชน เทิดไท้องค์ราชันย์ เป็นการสืบทอดปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการดูแล และช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ห่างไกลให้มีความรู้สามารถช่ วยเหลือตนเองได้ โดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าสู่เมือง ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย ได้จัดตั้งศูนย์เทิดไท้องค์ราชัน ย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน หมู่ที่ ๔ ตาบลบัวสลี อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยใช้ส ถานที่นี้เป็นที่จัดการฝึกอบรม
วิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ตามที่ชุมชนต้องการ โดยให้ช่างที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถให้บริการประชาชน
ในชุมชนได้ สาขาที่ได้ดาเนินการเปิดการฝึกอบรม ได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร สาขา
ช่างเชื่อม นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย ยังได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรทัศน์สี รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรแก่ประชาชนโดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย

ประมวลภาพความร่วมมือกับภาคเอกชน
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4.๕.๒ โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย จัดโครงการคลินิกช่าง "กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ขึ้น โดย
สนับสนุนช่างผู้ชานาญการประจาจุดบริการ งบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
อุบัติเหตุ ซ่อมแซมหรือตรวจสภาพรถและการฝึกอบรมการซ่อมบารุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์
พร้อมบริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๔ มกราคม ๒๕๕๘ และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๐
– ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ จุดบริการบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเทศบาล ๖ ถนนสายวงแหวน อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการจัดงานดอกไม้งามประจาปีของจังหวัดเชียงราย
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4.๕.๓ โครงการกระทรวงแรงงานเพื่อประชาชนในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช
จังหวัดเชียงราย ได้กาหนดให้มีการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจาปี
ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม ถึง ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สนามบินฝูง บิน ๔๑๖ เชียงราย อาเภอ
เมือง จัง หวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนเม็งราย
มหาราช และเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวล้านนา ตลอดจน
การออกร้านการจัดนิทรรศการของส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนภาคเอกชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงานจังหวัดเชียงราย จัดนิทรรศการ สาธิตการฝึกอาชีพระยะสั้น จัดกิจ กรรมบนเวที และแจก
ของขวัญให้กับผู้ร่วมกิจกรรมบนเวที
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4.๕.๔ โครงการเตรียมจักรยานให้พร้อมก่อนปั่นเพื่อแม่ (Fix Bike For Mom)
จากการที่รัฐบาลได้จัดกิจ กรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓
พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกาลังกาย รักการออก
กาลังกาย และเสริมสร้างความมีน้าใจเป็นนักกีฬา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคมนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ทั่วประเทศ กรมพั ฒนาฝี มือแรงงาน ให้บ ริก ารโครงการเตรียมจัก รยานให้พ ร้อ มก่ อนปั่ นเพื่อ แม่
(Fix Bike For Mom) โดยประชาชนสามารถนาจั กรยานไปตรวจเช็ ค สภาพ หรื อซ่ อมบารุ ง ได้ฟ รี
ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย ให้บริการประชาชนภายใต้โครงการ “Fix Bike for
Mom เตรี ย มจั ก รยานให้ พ ร้ อ มก่ อ นปั่ น เพื่ อ แม่ ให้ บ ริ ก ารตรวจเช็ ค สภาพ หรื อ ซ่ อ มบ ารุ ง
ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย ตั้งจุดบริการ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็น
จุดสตาร์ทในวันซ้อมวันที่ ๖ และวันปั่น ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมเมื่อ
มีเหตุจาเป็น เช่น ยางรั่ว ยางอ่อน อุบัติเหตุเล็กน้อย เป็นต้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
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4.๖ ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาองค์กร
4.6.1 โครงการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพม.)
ได้แก่ มาตรฐาน 1 การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หาความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ของตลาดแรงงาน การจัดทาแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน การใช้หลักสูตรการฝึกที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบกิจการและตลาดแรงงาน มาตรฐาน 2 ผู้รับการฝึก แนะนาการฝึกให้
ผู้สมัคร การคัดเลือกผู้รับการฝึกและการปฐมนิเทศ การประมินความรู้พื้นฐานผู้รับการฝึกก่อนการฝึก
การออกวุฒิบัตร มาตรฐาน 3 คุณสมบัติของครูฝึก การจั ดทาแผนการฝึกและคู่มือการฝึก ความ
รับผิดชอบต่อการฝึก กระบวนการถ่ายทอดที่เหมาะสม การพัฒนาตัวเอง การนิเทศสอนงานอย่าง
สม่าเสมอ มาตรฐาน 4 วิธีการฝึก การใช้สื่อเครื่องมืออุปกรณ์การฝึก การบารุง รักษาเครื่องมื อ
เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ การฝึ ก ในกิ จ การ มาตรฐาน 5 สถานที่ แ ละส ภาพแวดล้ อ ม มาตรฐาน 6
การประเมินระบบการฝึก การตั้ง คณะทางานประเมิน การฝึก การวิ เคราะห์ ผ ลประเมินการฝึ ก
การพิจารณารายงานผล มาตรฐาน 7 การประชาสัมพันธ์ ผ่านองค์กรต่างๆ
4.๖.๒ โครงการกิ จ กรรม ๕ ส “ด้ า นอาคารและสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย ดาเนินการโครงการ ๕ส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
การดาเนินการภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดาเนินการเมื่อ วันพฤหัสบดี
ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการฝึก
จานวน ๘๐ คน เข้าร่วมโครงการ โดยการแต่งตั้ง คณะทางานกิจ กรรม ๕ ส และได้กาหนดพื้นที่
ความรับผิดชอบ
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4.6.3 โครงการพัฒนาบุคลกร
1) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการให้คาปรึกษาแก่สถานประกอบ
กิจการประจาปีงบประมาณ 2558
ศูน ย์พั ฒ นาฝี มือ แรงงานจั ง หวัด เชีย งราย จั ด อบรมโครงการพัฒ นาบุ ค ลากร
หลักสูตร “การพัฒนาบุค ลิกภาพและเทคนิค การให้คาปรึกษาแก่ส ถานประกอบกิจ การประจ าปี
2558 ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ในระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2558 ผู้เข้ารับการ
อบรมบุค ลากร ศพจ.เชียงราย จ านวน 20 คน โดยมี ดร.ไพฑูร ย์ วชิร วงศ์ภิญโญ ให้เกียรติเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี รวมถึงการให้
คาปรึกษาสถานประกอบกิจการ ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยเน้นการ
ทางานเชิงรุก เข้าเยี่ยมให้คาปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการให้ครอบคลุมทุกด้าน อันจะสร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธาจากสถานประกอบกิจการ
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2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย ได้จัดอบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับเจ้าหน้าที่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและปรับปรุงกระบวนการทางาน โดยการศึกษาดูง านโครงการพระราชดาริ ระหว่างวันที่
29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์
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4.๖.๔ โครงการวิ เคราะห์ และหาความต้ องการในการพัฒนาฝีมือ แรงงานของจั ง หวั ด
เชียงรายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทาแผนการพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่เขต
พัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษจัง หวัดเชียงราย (อาเภอเชียงของ, อาเภอแม่ส าย, อาเภอเชียงแสน)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดทาแผนพัฒนาฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ พิเศษขึ้น เพื่อจัดทาแผน
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานใหม่รองรับความต้องการของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การ
ยกระดับฝีมือแรงงาน ในระบบการจ้างงานที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย ให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ เพื่อฝึกอบรมฝีมือแรงงานทั่วไป
แรงงานนอกระบบ ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน นักเรียน นักศึกษาปีสุดท้าย เพื่อให้มีความพร้อมในการ
ทางาน การประกอบอาชีพเสริม การประกอบอาชีพอิสระได้ในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
เชียงราย ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทาแผนการพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่เขต
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจัง หวัดเชียงราย ณ โรงแรมน้าโขงริเวอร์ไซด์ อาเภอเชียงของ จัง หวัด
เชียงราย วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๐
ลาปาง นายอรรถพล สุวัธนเดชา เป็นประธานเปิดสัมมนา ผู้ร่วมสัมมนา ๑๐๐ คน ประกอบด้วย
บุคลากรภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น กลุ่มชมรม สมาคม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สะท้อนปัญหา ความ
ต้องการในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อจะได้นาข้อมูลไปวางแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมี ดร.ประยูร อิมิวัตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เป็นวิทยากร
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ผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ ศักยภาพเพื่อการวางแผนกาลัง คน ปัญหาและความต้องการของผู้เข้าร่วมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการฯ แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม
ปัญหา
ความต้องการ
องค์กรปกครองส่วน
- เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก การ - ต้องการให้พัฒนาแรงงานด้าน
ท้องถิ่น
จัดการสถานที่ท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
- ความไม่เข้าใจกฎ ระเบียบ
- ต้องการให้มีการหาตลาดรองรับ
การค้าระหว่างประเทศ
สินค้าเกษตรที่แน่นอน
- ขาดการประชาสัมพันธ์ การ
- เพิ่มช่องทางในการประกอบ
อานวยความสะดวก
อาชีพแก่คนในชุมชน
- การพัฒนาด้านต่างๆ อย่างเป็น - จัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียน
ระบบ
- ยังไม่มีศูนย์กลางทางการค้า
การเกษตร
สถานศึกษา
- ขาดบุคลากรงานฝีมือ ทักษะ
- เพิ่มจานวนบุคลากรทางด้าน
ทางภาษา
วิชาชีพ
- นักเรียน/นักศึกษา ใช้เวลาว่าง - วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้
ช่วงปิดเทอมแบบไม่เกิดประโยชน์ ในการเรียนรู้
- การสื่อสารระหว่างคนในชุมชน - อยากให้จัดการฝึกระยะสั้นใน
และนักท่องเที่ยว
สถานศึกษาหรือหลังจากสาเร็จ
- การย้ายถิ่นของแรงงาน
การศึกษาในพื้นที่
สถานประกอบการ
- สิ่งแวดล้อมในชุมชน การ
- การจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
เชื่อมโยงด้านต่างๆ
- แรงงานด้อยคุณภาพ เปลี่ยนงาน - มีความรู้ทางการค้าขาย ระบบ
บ่อย
ภาษี และโครงการกฎหมาย
- ไม่มั่นใจในการลงทุน
- จัดระบบการท่องเที่ยวอย่าง
- การอานวยความสะดวก ในการ เสมอภาค
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
- นารูปแบบการประกอบอาชีพ
- การสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างดั่งเดิมคืนมา
ท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
บุคคลทั่วไป
- ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- การอบรมกลยุทธ์การตลาด
ในการสัญจร
กฎหมาย การแปรรูปสินค้า
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กลุ่ม

ปัญหา
- การขอการรับรองของสินค้า
ชุมชน การออกแบบบรรจุภัณฑ์
- ขาดแคลนแรงงานระดับล่าง

ความต้องการ
- แหล่งทุนสนับสนุน การ
ประชาสัมพันธ์
- การอบรมพื้นฐานอาชีพ เพื่อ
ประกอบอาชีพตามความถนัด

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
- พิธีการสิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร เขตนิคมอุตสาหกรรม
- การผ่านวิธีการศุลกากร และการตรวจปล่อยสินค้านาเข้า - ส่งออก
- เทคนิคการขาย
- นักขายมืออาชีพ
โลจิสติกส์
- หลักสูตร First AID ปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน
- หลักสูตร ร.ป.ภ.
- หลักสูตรผู้นาเที่ยวชุมชน
- การขับรถอย่างปลอดภัย
- Shipping มืออาชีพ
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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กลุ่มอุตสาหกรรม/บริการ
หลักสูตรที่ต้องการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน (OTOP) - การแปรรูปอาหาร
- การประกอบอาหารไทย
- ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่
- การทาขนมไทย
- ศิลปะประดิษฐ์
- การจัดดอกไม้
- การออกแบบผลิตภัณฑ์
- การถนอมอาหาร
- ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย
- การผลิตน้ายาทาความสะอาด
- การปลูกผักปลอดสารพิษ
- การเย็บกระเป๋าจากเศษผ้า
- การทาบายศรี
- การถักโครเชต์และนิตติ้ง
- ศิลปะการต่อผ้าและงานควิลท์
- การทาเทียน ธูป หอม
อุตสาหกรรมอื่นๆ
- การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
- การทาบรรจุภัณฑ์หรือการสร้างแบรนด์
- การทาการตลาดสินค้าออนไลน์
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โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย ได้รับงบประมาณดาเนินงานโครงการสร้างทักษะ
แรงงาน/วิ ช าชี พ (ลาว/กั ม พู ช า/เมี ย นมา) เพื่ อ ด าเนิ น การให้ กั บ แรงงานต่ า งด้ า วที่ ท างานใน
ประเทศไทย จานวน ๒ หลักสูตร และแรงงานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จานวน ๓ หลักสูตร และแรงงานเมียนมา จานวน ๒ หลักสูตร รวม ๗ รุ่น จานวนผู้รับการฝึกอบรม
จานวน ๒๑๑ คน ผู้จบการฝึกอบรม จานวน ๒๑๑ คน ดาเนินงานในสถานประกอบกิจการ ๔ แห่ง
สถานประกอบกิจการ ในประเทศ ๒ แห่ง สถานประกอบกิจการต่างประเทศ ๒ แห่ง
ผลการดาเนินงาน
ความส าเร็จ ของการดาเนิน โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการสร้าง
ความสัมพัน ธ์และความร่วมมือระหว่า งประเทศไทย และสาธารณรั ฐแห่ง สหภาพเมี ยนมา และ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ในการพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานประเทศเพื่ อ นบ้ า น ให้ มี
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและยังเป็นการส่งเสริมการดาเนินธุ รกิจของผู้ประกอบการไทย และ
เป็นการป้องกันและลดปั ญหาแรงงานข้ามชาติ อาชญากรรม ยาเสพติ ด และการค้ามนุษ ย์ โดย
ผู้บริหารทั้ง ๒ ประเทศ ได้ให้ความสนใจในการพัฒนาและฝึกอบรมครั้งนี้ ดังนี้
ผู้เข้ารับการ ผู้ผ่าน
รุ่นที่
หลักสูตร
สถานที่ดาเนินการ
ฝึก
การฝึก
๑
นิสัยอุตสาหกรรมและความ บริษัทชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จากัด
๓๑ คน
๓๑ คน
ปลอดภัยในการทางาน
ตาบลเวียงกาหลง
ให้แก่แรงงานต่างด้าวใน
อาเภอเวียงป่าเป้า
สถานประกอบกิจการไทย จังหวัดเชียงราย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ผลผลิต
๒
นิสัยอุตสาหกรรมและความ บริษัทเกรซฟู้ดส์ จากัด
๒๕ คน
๒๕ คน
ปลอดภัยในการทางาน
ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว
ให้แก่แรงงานต่างด้าวใน
จังหวัดเชียงราย
สถานประกอบกิจการไทย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ผลผลิต
๓
การประกอบอาหารเชิง
โครงการนาคราชนคร
๒๕ คน
๒๕ คน
พาณิชย์
แขวงบ่อแก้ว ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
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รุ่นที่

หลักสูตร

สถานที่ดาเนินการ

๔

การให้บริการลูกค้าอย่างมือ ร้านท่าขี้เหล็กอินเตอร์ช็อป
อาชีพ
เมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

๕

กลยุทธ์การบริหารงานขาย

๖

กลยุทธ์การบริหารงานขาย

๗

การบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม

ร้านท่าขี้เหล็กอินเตอร์ช็อป
เมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
โครงการนาคราชนคร
แขวงบ่อแก้ว ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
โครงการนาคราชนคร
แขวงบ่อแก้ว ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ผู้เข้ารับการ ผู้ผ่าน
ฝึก
การฝึก
๔๐ คน
๔๐ คน

๔๐ คน

๔๐ คน

๒๕ คน

๒๕ คน

๒๕ คน

๒๕ คน
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ตารางสรุปผลการดาเนินงานปี 2558
แผนงาน

ผู้เข้า

รวมทั้งสิ้น(ที่ได้รับจัดสรร)

2,057

2,587

126

2,481

96

สถานประกอบการดาเนินการ (คน)

2,437

5,661

232

5,661

100

30

28

93

28

100

1,425

1,727

121

1,675

97

40

40

100

34

85

-

-

-

-

-

60

60

100

60

100

215

259

120

256

99

35

38

109

35

92

160

201

126

201

100

1.4.3 ฝึกอาชีพเสริม
1.5 เพิ่มศักยภาพแรงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ AEC

20

20

100

20

100

70

102

129

89

87

1.5.1 เตรียมเข้าทางาน

50

56

112

45

80

1.5.2 ยกระดับฯ
1.6 ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ชายแดน

20

46

170

44

96

1,040

1,266

122

1,236

98

600

753

126

734

97

ประเด็นยุทธศาสตร์/ โครงการ/กิจกรรม

รับรองหลักสูตร (แห่ง)
1.กิจกรรม เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับ
ประชาคมอาเซียน
1.1 พัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยฯ
(ยกระดับฯ)
1.2 พัฒนาศักยภาพแรงงานด้านเทคโนโลยีชั้นสูงฯ
1.3 ฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทยรองรับครัวไทยสู่ครัว
โลก (ยกระดับฯ)
1.4 พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ของภาคบริการและท่องเที่ยวฯ
1.4.1 เตรียมเข้าทางาน
1.4.2 ยกระดับฯ

1.6.1 แรงงานในระบบ

ร้อยละ
ผู้เข้า/
เป้า

ผู้จบ

ร้อยละ
ผู้จบ/
ผู้เข้า
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1.6.2 แรงงานนอกระบบ
2.โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
2.1 ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
2.2 ฝึกอาชีพกลุ่มเฉพาะ (ทหารก่อนปลดประจาการ
,ผู้สูงอายุ)

แผนงาน

ผู้เข้า

ร้อยละ
ผู้เข้า/
เป้า

ผู้จบ

ร้อยละ
ผู้จบ/
ผู้เข้า

440

513

117

502

98

100

151

151

151

100

40

61

153

61

100

60

90

150

90

100

3.พัฒนาฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ

532

709

133

655

92

3.1 พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

16

20

125

20

100

3.2 พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

16

122

763

122

100

420

452

108

405

90

80

115

144

108

94

80

111

139

96

86

17

17

100

17

100

16

16

100

16

100

65

65

100

65

100

3.3 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ
3.4 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่าย
ค่าจ้างฯ
(ทดสอบ)
4.MOU ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับหน่วยงานอื่น
4.1 การบริหารร้านค้าและการจัดวางสินค้าสาหรับร้านค้า
เบ็ดเตล็ด (ยกระดับ 6 ชม)
ร่วมกับกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย
4.2 การซ่อมบารุงหลังคา Metal Sheet และการซ่อมบารุง
ท่อ PVC (ยกระดับ 18 ชม)
ร่วมกับ บมจ. ซีพี ออลล์
5.งบประมาณกันเหลื่อมปี 2557 (ดาเนินการในปี
2558)
5.1 โครงการศูนย์ช่างประจาชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน
5.2 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสาหรับทหารผ่านศึก
และครอบครัว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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แผนการดาเนินงานปี 2559
ร่างผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย

เป้าหมาย
รวม
3,480
1,480
2,000

รวมทั้งสิ้น
กรมดาเนินการเอง
ส่งเสริมเอกชนดาเนินการ
1. โครงการ เพิม่ ผลิตภาพแรงงานไทย (เจ้าภาพ ศป.)
รายการ เพิม่ ผลิตภาพแรงงานไทย (เจ้าภาพ ศป.)
2. โครงการ ฝึกอบรมฝีมอื แรงงานในพืน้ ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(จังหวัดตาก,ตราด,สระแก้ว,
สงขลา,มุกดาหาร,เชียงราย,หนองคาย,กาญจนบุรี,นครพนม,นราธิวาส)
2.1 เตรียมเข้าทางาน (280 ชม.)
2.2 ยกระดับฝีมือแรงงาน (18-60 ชม.)
2.3 ฝึกอาชีพเสริม (18-30 ชม.)
3. โครงการ ฝึกอบรมฝีมอื แรงงานรองรับระบบขนส่งบริการโลจิสติกส์ และการก่อสร้าง
20
3.1 เตรียมเข้าทางาน (280-840 ชม.)
3.2 ยกระดับฝีมือแรงงาน (18-60 ชม.)
20
1) หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง
0
2) หลักสูตรยกระดับทั่วไป
20
3.3 ฝึกอาชีพเสริม (18-30 ชม.)
4. โครงการ ฝึกอบรมฝีมอื แรงงานในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เจ้าภาพ สพภ.12 สงขลา)
- ส่งเสริมอาชีพ/เพิ่มรายได้ตามโครงการแก้ปัญหาที่ดินและพัฒนาชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติ บูโด-สุไหงปาดี
- ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพาคนกลับบ้าน
5. ผลผลิต การพัฒนาฝีมอื แรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
811
5.1 กิจกรรมหลัก : พัฒนาฝีมอื และศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ (เจ้าภาพเชียงแสน)
5.2 กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรมฝีมอื แรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
811
(1) รายการ อบรมความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยเพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน
200
- เตรียมเข้าทางาน
- ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
200
- ฝึกอาชีพเสริม

ศพจ.
เชียงราย
5,060
3,060
2,000

1,540
140
800
600
20
20
20

851
851
200
200
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ร่างผลผลิต/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
(2) รายการ ฝึกอบรมผูป้ ระกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
- เตรียมเข้าทางาน (280 ชม.)
- ยกระดับฝีมือแรงงาน (30 ชม.)
- จัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ/วิธีการทดสอบ
- จัดทาวิธีทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกลุ่มอุตสาหกรรม 11 กลุ่ม
(3) รายการ ฝึกอบรมฝีมอื แรงงานส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรม ยานยนต์และชิน้ ส่วน
- เตรียมเข้าทางาน (280-560 ชม.)
- ยกระดับฝีมือแรงงาน (18-60 ชม.)
1) หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง
2) หลักสูตรยกระดับทั่วไป
- ฝึกอาชีพเสริม (18-30 ชม.)
(4) รายการ ฝึกอบรมฝีมอื แรงงานไทยเพือ่ ส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยว
- เตรียมเข้าทางาน (280 ชม.)
- ยกระดับฝีมือแรงงาน (18-60 ชม.)
1) หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง
2) หลักสูตรยกระดับทั่วไป
- ฝึกอาชีพเสริม (18-30 ชม.)
(5) รายการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยว
อาเซียน (เจ้าภาพ สพท.)
(6) รายการ ฝึกอบรมฝีมอื แรงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
(6.1) รองรับอุตสาหกรรมการผลิต
- เตรียมเข้าทางาน
- ยกระดับฝีมือแรงงาน
1) หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง
2) หลักสูตรยกระดับทั่วไป
(6.2) รองรับอุตสาหกรรม SMEs (250 แห่งๆ ละ 20 คน)
6. โครงการ เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
7. โครงการ พัฒนาฝีมอื แรงงานร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
7.1 กิจกรรม ฝึกอบรมฝีมอื แรงงานตามโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
7.2 กิจกรรม ฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ
7.3 กิจกรรม ฝึกอบรมร่วมกับมูลนิธขิ าเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เชียงใหม่)
7.4 กิจกรรม จัดตัง้ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานในสถานประกอบ กิจการเทิดไท้พระบิดา
แห่งมาตรฐานช่างไทย

เป้าหมาย
รวม
102
20
82

290
60
180

50

ศพจ.
เชียงราย
82
82

290
60
180

50
60

219

219

123
96

123
96

154
100
54

154
100
54
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8. ผลผลิต พัฒนาศักยภาพฝีมอื แรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการประกอบอาชีพ
8.1 กิจกรรม พัฒนาฝีมอื เพือ่ เพิม่ โอกาสในการประกอบอาชีพ
(1) รายการ พัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือของผู้ประกอบอาชีพ OTOP
(2) รายการ ฝึกอาชีพให้แก่ ผู้ต้องขัง ทหารก่อนปลดประจาการ ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติดเด็กใน
สถานพินจิ และเยาวชน ฯลฯ (ตาม MOU)
(3) รายการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการในพระราชดาริต่างๆ เช่น พระดาบส
8.2 กิจกรรม พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
8.3 กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน (เจ้าภาพ สมฐ.)
(1) รายการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
- แรงงานทั่วไป
- กลุ่มนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา
(2) รายการ ทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทางานต่างประเทศ
(3) รายการ ทดสอบฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ
(4) รายการ ทดสอบฝีมือช่างเชื่อมมาตรฐานสากล
(5) รายการ ส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ (เจ้าภาพ สมฐ.)
8.4 กิจกรรม จัดทาหลักเกณฑ์ พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมอื แรงงาน (เจ้าภาพ สมฐ.)
(1) รายการ กาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ/วิธีการทดสอบฯ
(2) รายการ เพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
(3) รายการ ประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
- ทบทวน ปรับปรุงการดาเนินงานการประกันคุณภาพการทดสอบฯ
- ติดตามผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการทดสอบฯ
(4) รายการ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
(5) รายการ เตรียมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครัง้ ที่ 26
(6) รายการ เตรียมการและจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครัง้ ที่ 11
(7) รายการ พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานอิงสมรรถนะตาแหน่งงาน
(8) รายการ เตรียมการและจัดส่งคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครัง้ ที่ 9

เป้าหมาย
รวม

ศพจ.
เชียงราย

2,495

2,495

60
20

60
20

40

40

60
315
315

60
315
315
140
175

61
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8.5 กิจกรรม พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมอื แรงงาน (เจ้าภาพ สพท.)
(1) รายการ พัฒนาชุดการฝึกและติดตามผลการดาเนินการฝึกอบรมตามความสามารถ (CBT)
(2) รายการ ประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อความเป็นเลิศ
(3) รายการ พัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก
(4) รายการ พัฒนาสถานฝึกและครุภัณฑ์การฝึกกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(5) รายการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการการกาหนดรายการมาตรฐานวัสดุฝึก
(6) รายการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อขยายผลหลักสูตรอิงสมรรถนะสู่สถานประกอบกิจการ
(7) รายการ ขยายและติดตามผลการดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรอิงสมรรถนะ
(8) รายการ คัดเลือกครูฝึกดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
8.6 กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดาเนินการฝึกอบรมฝีมอื แรงงานตาม
พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ (สพ. เจ้าภาพ)
(1) รายการ รับรองหลักสูตร และค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของสถานประกอบกิจการ
ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ
(2) รายการ ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการดาเนินการ ฝึกอบรมตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ
8.7 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพือ่ รองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื แรงงาน (สมฐ.)
(1) รายการ พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
(2) รายการ พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับประเมินความรูค้ วามสามารถ
ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(3) รายการ อบรมเตรียมความพร้อมแก่ผู้ดาเนินการประเมินความรูค้ วามสามารถ
8.8 กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(1) รายการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการดาเนิน พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2557
(2) รายการ ค่าเช่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและวัสดุคอมพิวเตอร์
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