เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๕ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๕๐

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางตัดเย็บเสื้อผาสตรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริ มการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝมื อ
แรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางตัดเย็บเสื้อผาสตรี โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชี พ ช า งตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ า สตรี หมายถึ ง ผู ที่ มี ค วามรู
ความสามารถ และความชํานาญในการตัดเย็บเสื้อผาสตรี
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางตัดเย็บเสื้อผาสตรี แบงออกเปน
๓ ระดับ
๒.๑ ระดั บ ๑ หมายถึง ผู ที่มีค วามรูความสามารถ ในการใชอุ ปกรณตัด เย็ บ
ทําแบบตัดและตัดเย็บเสื้อผาขั้นพื้นฐาน
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่มีความรูความสามารถ ความชํานาญในการดัดแปลง
แบบตัดและตัดเย็บดวยผาลักษณะพิเศษชนิดตาง ๆ
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ผูที่ มีความรูความสามารถ และความชํา นาญในการ
วิเคราะห และแกไขแบบตัด ใหเหมาะสมกับรูปราง และตัดเย็บเสื้อผาสตรีชุดโอกาสพิเศษ
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชาง ใหเปน ดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) การจัดสถานที่
(๒) การใชเครื่องมือ เครื่องจักร
(๓) ความปลอดภัยสวนบุคคล

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๕ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๕๐

๓.๑.๒ วัตถุดิบ
(๑) การรูจักชนิดและคุณสมบัติของผาตาง ๆ เชน ผาฝาย ผาเทโทรอน ฯลฯ
(๒) การเลือกผาใหเหมาะสมกับแบบ
(๓) การเลือกดายเย็บใหเหมาะสมกับผา
(๔) การเลือกวัสดุตกแตงไดอยางเหมาะสม
(๕) การคํานวณผา
(๖) การเตรียมผากอนตัด
๓.๑.๓ อุปกรณ
(๑) การรูจักชนิด วิธีใช และการดูแลรักษาอุปกรณ เชน การดูแล
รักษาอุปกรณการตัด เชน กรรไกรตัดผา ฯลฯ
(๒) การรูจักชนิด วิธีใ ช และการดูแลรักษาอุปกรณการวัด เชน
สายวัด ไมบรรทัด ฯลฯ
(๓) การรูจักชนิด วิธีใ ช และการดูแลรักษาอุปกรณการเย็บ เชน
เข็มมือ เข็มจักร ฯลฯ
(๔) การรูจักชนิด วิธีใช และการดูแลรักษาอุปกรณการรีด เชน
เตารีด ฯลฯ
(๕) การรู จั ก ชนิ ด วิ ธี ใ ช และการดู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ ก ารทํ า
เครื่องหมาย เชน ชอลค ลูกกลิ้ง กระดาษกดรอย ฯลฯ
๓.๑.๔ จักรเย็บผา
(๑) การรูจักชนิด และการทํางานของจักรตาง ๆ
(๒) การรูจักสวนประกอบและหนาที่ของชิ้นสวนนั้น ๆ
(๓) การรูวิธีการปรับจักร
(๔) การรูวิธีเปลี่ยนเข็มจักร
(๕) การรูจักชนิด และหนาที่ของอุปกรณเสริม เชน ตีนผีมวนริม
ตีนผีติดซิป ฯลฯ
๓.๑.๕ การบํารุงรักษาจักรเย็บผาขั้นพื้นฐาน
(๑) การทําความสะอาดจักร

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๕ ง

๒ มีนาคม ๒๕๕๐

(๒) การใสน้ํามันหลอลื่นในสวนตาง ๆ ของจักรเย็บผา
๓.๑.๖ การวัดตัว
(๑) การเตรียมอุปกรณในการวัดตัว
(๒) การวัดตัวไดถูกตอง
(๓) การวิเคราะหรูปราง
๓.๑.๗ การทําแบบตัด
(๑) การทําแบบตัดกระโปรงเบื้องตน เสื้อ แขนเสื้อ กางเกง และ
ชุดติดกัน
(๒) การดัดแปลงแบบตัดเสื้อเบื้องตน ใหเปนเสื้อแบบตาง ๆ
(๓) การทํ าเครื่ องหมายกํ า หนดตํ า แหน ง รายละเอี ยด และเผื่ อ
ตะเข็บบนแบบตัด
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

การวางแบบตัดบนผาไดถูกตองตามเกรนผา และประหยัดผา
การตัดผาและทําเครื่องหมายบนผา เพื่อเปนเสนนําในการเย็บ
การประกอบตัวเสื้อเพื่อการลองตัว
การแกไขแบบตัดใหเหมาะสมกับรูปราง
การย า ยเกล็ ด ให ทํ า หน า ที่ บั ง คับ รู ป ทรงเสื้ อ และใช เ กล็ ด ใน

ลักษณะตกแตง
(๙) การทําแบบตัดเสื้อตัวหลวม
(๑๐) การทําแบบตัดเสื้อแบบตะเข็บผานจุดอกถึงชายเสื้อ
(๑๑) การทําแบบตัดเพื่อตกแตงเสื้อและกระโปรง โดยใชการตอใน
แนวขวาง ลักษณะตาง ๆ
(๑๒) การทําแบบตัดกระโปรงแบบจีบปลอยหรือจีบรูด
(๑๓) การทําแบบตัดปกฮาวาย ปกในตัว และปกเชิ้ต
(๑๔) การดัดแปลงแขนเสื้อ เบื้องตน เปนแขนสปอรต และแขนพอง
(๑๕) การทําสาบรังดุมแถวเดียว สองแถว และสาบซอนรังดุม
(๑๖) การเจาะรังดุมแบบถัก และแบบกุน
(๑๗) การทําแบบตัดกระเปาเสื้อแบบงาย ๆ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๕ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๕๐

๓.๑.๘ การตัดเย็บ
(๑) การเย็บประกอบตัวเสื้อแตละชิ้นเขาดวยกันโดยจักรเย็บผา
(๒) การเย็บเกล็ดประกอบที่บังคับรูปทรงเสื้อ และตกแตง
(๓) การเย็บประกอบเสื้อตัวหลวม
(๔) การเย็บเสื้อแบบตะเข็บผานจุดอกถึงชายเสื้อ
(๕) การเย็บเสื้อและกระโปรงโดยใชการตอในแนวขวางในลักษณะ
ตาง ๆ
(๖) การเย็บประกอบตัวเสื้อที่ตกแตงดวยจีบปลอยหรือจีบรูด
(๗) การเย็บประกอบปกฮาวาย ปกในตัว และปกเชิ้ต
(๘) การเย็บประกอบแขนเบื้องตน แขนสปอรต และแขนพอง
(๙) การทําสาบรังดุมแถวเดียว สองแถว และสาบซอนรังดุม
(๑๐) การเจาะรังดุมแบบถัก และแบบกุน
(๑๑) การทํากระเปาเสื้อแบบงาย ๆ
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) จัดสถานที่
(๒) ใชเครื่องมือ เครื่องจักร
(๓) ความปลอดภัยสวนบุคคล
๓.๒.๒ วัตถุดิบ
(๑) รูจักชนิดและคุณสมบัติของผาตาง ๆ เชน ผาฝาย ผาเทโทรอน ฯลฯ
(๒) เลือกผาใหเหมาะสมกับการใชงาน
(๓) เลือกดายเย็บใหเหมาะสมกับผา
(๔) เลือกวัสดุตกแตงไดอยางเหมาะสม
(๕) คํานวณผา
(๖) เตรียมผากอนตัด

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๕ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๕๐

๓.๒.๓ อุปกรณ
(๑) ใชและดูแลรักษาอุปกรณการตัดชนิดตาง ๆ
(๒) ใชและดูแลรักษาอุปกรณการวัดชนิดตาง ๆ
(๓) ใชและดูแลรักษาอุปกรณการเย็บชนิดตาง ๆ
(๔) ใชและดูแลรักษาอุปกรณการรีดชนิดตาง ๆ
(๕) ใชและดูแลรักษาอุปกรณการทําเครื่องหมายชนิดตาง ๆ
๓.๒.๔ จักรเย็บผา
(๑) ใชจักรชนิดตาง ๆ
(๒) ปรับสวนประกอบของจักร
(๓) ปรับฝเข็มจักร
(๔) เปลี่ยนเข็มจักร
(๕) ใชอุปกรณเสริมชนิดตาง ๆ
๓.๒.๕ การบํารุงรักษาจักรเย็บผาขั้นพื้นฐาน
(๑) ทําความสะอาดจักร
(๒) ใสน้ํามันหลอลื่นในสวนตาง ๆ ของจักรเย็บผา
๓.๒.๖ การวัดตัว
(๑) เตรียมอุปกรณในการวัดตัว
(๒) วัดตัวไดถูกตอง
(๓) วิเคราะหรูปราง
๓.๒.๗ การทําแบบตัด
(๑) ทําแบบตัดกระโปรงเบื้องตน เสื้อ แขนเสื้อ กางเกง และชุดติดกัน
(๒) ดัดแปลงแบบตัดเสื้อเบื้องตน ใหเปนเสื้อแบบตาง ๆ
(๓) ทําเครื่องหมายกําหนดตําแหนง รายละเอียด และเผื่อตะเข็บ
บนแบบตัด
(๔) วางแบบตัดบนผาไดถูกตองตามเกรนผา และประหยัดผา
(๕) ตัดผาและทําเครื่องหมายบนผาเพื่อเปนเสนนําในการเย็บ
(๖) ประกอบตัวเสือ้ เพื่อการลองตัว

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๕ ง
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)

๒ มีนาคม ๒๕๕๐

แกไขแบบตัดใหเหมาะสมกับรูปราง
ยายเกล็ดใหทําหนาที่บังคับรูปทรงเสื้อและใชเกล็ดในลักษณะตกแตง
ทําแบบตัดเสื้อตัวหลวม
ทําแบบตัดเสื้อแบบตะเข็บผานจุดอกถึงชายเสื้อ
ทําแบบตัดเพื่อตกแตงเสื้อและกระโปรง โดยใชการตอในแนวขวาง

ในลักษณะตาง ๆ
(๑๒) ทําแบบตัดกระโปรงแบบจีบปลอยหรือจีบรูด
(๑๓) ทําแบบตัดปกฮาวาย ปกในตัว และปกเชิ้ต
(๑๔) ดัดแปลงแขนเสื้อเบื้องตน เปนแขนสปอรต และแขนพอง
(๑๕) ทําสาบรังดุมแถวเดียว สองแถว และสาบซอนรังดุม
(๑๖) เจาะรังดุมแบบถัก และแบบกุน
(๑๗) ทําแบบตัดกระเปาเสื้อแบบงาย ๆ
๓.๒.๘ การตัดเย็บ
(๑) เย็บประกอบตัวเสื้อแตละชิ้นเขาดวยกันโดยจักรเย็บผา
(๒) เย็บเกล็ดประกอบที่บังคับรูปทรงเสื้อ และตกแตง
(๓) เย็บประกอบเสื้อตัวหลวม
(๔) เย็บเสื้อแบบตะเข็บผานจุดอกถึงชายเสื้อ
(๕) เย็บเสื้อและกระโปรงโดยใชการตอในแนวขวางในลักษณะตาง ๆ
(๖) เย็บประกอบตัวเสื้อที่ตกแตงดวยจีบปลอยหรือจีบรูด
(๗) เย็บประกอบปกฮาวาย ปกในตัว และปกเชิ้ต
(๘) เย็บประกอบแขนเบื้องตน แขนสปอรต และแขนพอง
(๙) ทําสาบรังดุมแถวเดียว สองแถว และสาบซอนรังดุม
(๑๐) เจาะรังดุมแบบถัก และแบบกุน
(๑๑) ทํากระเปาเสื้อแบบงาย ๆ
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตย และประหยัด

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๕ ง

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๕๐

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ วัตถุดิบ
(๑) การรู จั ก ผ า ที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษ เช น ผ า ไหมไทย ไหมจี น
ผาลูกไม ชีฟอง กํามะหยี่ ฯลฯ
(๒) การเลือกวัสดุประกอบตัวเสื้อ และวัสดุตกแตงใหเหมาะสมกับ
ผาและแบบ
๓.๔.๒ การทําแบบตัด
(๑) การดัดแปลงแบบตัดกระโปรง เสื้อ แขนเสื้อ ชุดติดกัน และ
กางเกงเปนแบบตาง ๆ
(๒) การตรวจสอบแบบตัด
(๓) การกําหนดตําแหนงการตกแตงบนแบบตัด
(๔) การประกอบแบบตัดเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
(๕) การแกไขแบบตัดใหเหมาะสมกับรูปราง
(๖) การวางแบบตั ด บนผ า ที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษ เช น ผ า กํ า มะหยี่
ผาลายสอง ฯลฯ
(๗) การตัดผาลักษณะพิเศษ
๓.๔.๓ จักรเย็บผา
(๑) การใชจักรแบบพิเศษ
(๒) การใชอุปกรณเสริมของจักรแบบพิเศษ
(๓) เทคนิคการเย็บแบบพิเศษ สําหรับเสื้อผาที่มีรายละเอียดมาก
(๔) การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับจักรแบบพิเศษ
๓.๔.๔ การตัดเย็บ
(๑) การตัดเย็บ กระโปรง เสื้อ แขนเสื้อ ชุดติดกัน และกางเกง
(๒) การประกอบผารองในกับผาตัวนอก
(๓) การตัดและเย็บประกอบผาซับใน
(๔) การตัดเย็บปก และแขนเสื้อที่มีรายละเอียดมากขึ้น
(๕) การรีดตะเข็บระหวางเย็บ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๕ ง

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๕๐

(๖) การตัดเย็บติดวัสดุตกแตงที่มีรายละเอียดมากขึ้น
(๗) การตัดเย็บเสื้อชุดสูทแบบตาง ๆ
(๘) การตัดเย็บปกเทเลอร
(๙) การตัดเย็บแขนสูทแบบตาง ๆ
(๑๐) การตัดเย็บกระโปรงชุดติดกัน
(๑๑) การตัดเย็บกางเกงทรงตาง ๆ
(๑๒) การตัดเย็บกระโปรงกางเกง
(๑๓) การตัดเย็บกระเปาเจาะแบบตาง ๆ
๓.๔.๕ การบํารุงรักษาจักรเย็บผา
(๑) การเปลี่ยนชิ้นสวนที่ชํารุดของจักรเย็บผา
(๒) การแกไขจักรเมื่อเกิดปญหา
๓.๕ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ วัตถุดิบ
(๑) เลือกผาที่มีลักษณะพิเศษ เชน ผาไหมไทย ไหมจีน ผาลูกไม
ชีฟอง กํามะหยี่ ฯลฯ
(๒) เลือกวัสดุประกอบตัวเสื้อและวัสดุตกแตงใหเหมาะสมกับผา
และแบบ
๓.๕.๒ การทําแบบตัด
(๑) ดัดแปลงแบบตัด กระโปรง เสื้อ แขนเสื้อ ชุด ติด กัน และ
กางเกงเปนแบบตาง ๆ
(๒) ตรวจสอบแบบตัด
(๓) กําหนดตําแหนงการตกแตงบนแบบตัด
(๔) ประกอบแบบตัดเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
(๕) แกไขแบบตัดใหเหมาะสมกับรูปรางและแกปญหาไดอยางถูกตอง
(๖) วางแบบตัดบนผาที่มีลักษณะพิเศษ เชน ผากํามะหยี่, ผาลายสอง ฯลฯ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๕ ง

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๕๐

(๗) ตัดผาลักษณะพิเศษ
๓.๕.๓ จักรเย็บผา
(๑) ปรับแตงและการทํางานของจักรแบบพิเศษ
(๒) ใชอุปกรณเสริมของจักรแบบพิเศษ
(๓) เทคนิคการเย็บแบบพิเศษ สําหรับเสื้อผาที่มีรายละเอียดมาก
(๔) แกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับจักรแบบพิเศษ
๓.๕.๔ การตัดเย็บ
(๑) ตัดเย็บ กระโปรง เสื้อ แขนเสื้อ ชุดติดกัน และกางเกง
(๒) ประกอบผารองในกับผาตัวนอก
(๓) ตัดเย็บซับใน
(๔) ตัดเย็บปก และแขนเสื้อที่มีรายละเอียดมากขึ้น
(๕) ตัดเย็บรีดตะเข็บระหวางเย็บ
(๖) ตัดเย็บติดวัสดุตกแตงที่มีรายละเอียดมากขึ้น
(๗) ตัดเย็บเสื้อชุดสูทแบบตาง ๆ
(๘) ตัดเย็บปกเทเลอร
(๙) ตัดเย็บแขนสูทประเภทตาง ๆ
(๑๐) ตัดเย็บกระโปรง ชุดติดกัน
๓.๕.๕ การบํารุงรักษาจักรเย็บผา
(๑) เปลี่ยนชิ้นสวนที่ชํารุดของจักรเย็บผา
(๒) แกไขจักรเย็บผาเบื้องตนเมื่อจักรเกิดมีปญหา
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะห
งาน สามารถตัดสินใจแนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรู วิเคราะหงาน สามารถตัดสิน ใจ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๗.๑ การทําแบบตัด
(๑) การแกไขแบบตัดสําหรับรูปรางที่มีปญหา

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๕ ง

๒ มีนาคม ๒๕๕๐

(๒) การทําแบบตัดคอเสื้อ และปกเสื้อแบบพิเศษ
(๓) การทําแบบตัดแขนเสื้อแบบพิเศษ
(๔) การทําแบบตัดบนหุน
(๕) การทําแบบตัดกระโปรงชุดราตรี
(๖) การทําแบบตัดชุดไทยพระราชนิยม
(๗) การทําแบบตัดเพื่อการตกแตงเสื้อ ใหสวยงาม โดยใชวิธีเย็บ
หรือวัสดุตกแตงพิเศษ
๓.๗.๒ การตัดเย็บ
(๑) การตัดเย็บเสื้อสําหรับรูปรางที่มีปญหา
(๒) การตัดเย็บผาที่มีลวดลายพิเศษไดโดยไมทําใหลักษณะลวดลาย
ผาเสีย
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

การตัดเย็บคอเสื้อแบบพิเศษ
การตัดเย็บเสื้อจากหุน
การตัดเย็บกระโปรงชุดราตรี
การตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยม
การเย็บตกแตงเสื้อโอกาสพิเศษใหงดงามโดยการใชวิธีเย็บหรือ

วัสดุตกแตง
(๘) การรีดงานระหวางเย็บและที่ทําเสร็จแลวไดอยางมีคุณภาพ
๓.๘ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๘.๑ การทําแบบตัด
(๑) ทําแบบตัดสําหรับรูปรางที่มีปญหา
(๒) ทําแบบตัดคอเสื้อ และปกเสื้อแบบพิเศษ
(๓) ทําแบบตัดแขนเสื้อแบบพิเศษ
(๔) ทําแบบตัดบนหุน
(๕) ทําแบบตัดชุดราตรี
(๖) ทําแบบตัดชุดไทยพระราชนิยม

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๕ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๕๐

(๗) ทําแบบตัดเพื่อการตกแตงเสื้อใหสวยงาม
๓.๘.๒ การตัดเย็บ
(๑) ตัดเย็บเสื้อสําหรับรูปรางที่มีปญหา
(๒) ตัดเย็บผาที่มีลวดลายพิเศษโดยไมทําใหลักษณะลวดลายผาเสีย
(๓) ตัดเย็บคอเสื้อแบบพิเศษ
(๔) ตัดเย็บเสื้อจากหุน
(๕) ตัดเย็บชุดราตรี
(๖) ตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยม
(๗) เย็บตกแตงเสื้อโอกาสพิเศษใหงดงามโดยการใชวิธีเย็บหรือวัสดุ
ตกแตง
(๘) รีดงานระหวางเย็บและที่ทําเสร็จแลวไดอยางมีคุณภาพ
๓.๙ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดในการวิเคราะหการวางแผน และการ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
พรชัย อยูประยงค
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
หัวหนากลุมภารกิจ ดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

