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ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุโขทัย
ความเป็นมา
สุโขทัย เป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ 700 ปีที่แล้ว คาว่า “สุโขทัย” มาจากสองคา คือ “สุขะ” และ “อุทยั ”
หมายความว่า “รุ่งอรุณแห่งความสุข” รอยอดีตแห่งความรุ่งเรืองเห็นได้จากอุทยาน ประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย
ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยและต่างประเทศ ประวัติสุโขทัยเริ่มในปีพ.ศ. 1800 เมื่อพระยาศรีนาวนาถม พระบิดาพ่อขุนผา
เมืองได้ปกครองเมืองสุโขทัย เรื่อยมาจนสิ้นพระชนม์ขอมสมาดโขลญลาพงข้าหลวงจากอาณาจักรขอม ได้เข้ายึดครองเมือง
ขุนบางกลางหาวและ พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดได้ยึดเมืองคืน และสร้างเมืองสุโขทัยขึ้นเป็นราชธานี มีขุนบางกลางหาวพระ
นามใหม่ว่า “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์” เป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองสุโขทัย อาณาจักรแห่งแรกของประเทศไทยในสมัยพ่อขุน
รามคาแหงมหาราชโอรสของพ่อขุนศรีอิน ทราทิ ตย์ ได้แผ่อาณาจักรออกไปกว้างขวางคลุมเขตประเทศไทยเกือบ หมด
บ้านเมืองเจริญทุกด้าน ไม่ว่าด้านประวัติศาสตร์ยุทธศาสตร์กฎหมาย การปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา และ วัฒนธรรม
ประเพณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1826 อักษรไทยที่ทรงประดิษฐ์นี้ได้จารึก ไว้ในแผ่นศิลา
มากมายศิลาจารึกเหล่านี้เป็นหลักฐานสาคัญให้รู้เรื่องเมืองสุโขทัยมากขึ้น ในศิลาจารึกบอกถึง ความ รุ่งเรืองของอาณาจักร
สุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ว่ามีอาณาเขตกว้างมาก ทิศเหนื อจรดเมืองแพร่ น่าน และหลวงพระบาง ทิศใต้จรด
นครศรีธรรมราช ทิศตะวันออกจรดเมืองเวียงจันทร์และทิศตะวันตกจรดเมืองหงสาวดี การปกครองบ้านเมืองเป็นระบบ
“พ่อปกครองลูก” ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีมีสิทธิเสรีภาพดั่งคาจารึกว่า “ไพร่ฟ้า หน้าใสในน้ามีปลา ในนามีข้าว เพื่อนจูง
วัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้าง ค้า ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า” สมัยนั้นชาวสุโขทัย ทาเกษตรกรรมเป็นหลัก อาศัยน้าที่มีอยู่
บริบูรณ์ทานา ทาสวน ทาไร่ มีการสร้างเขื่อนเก็บกักน้าไว้ใช้หน้าแล้ง เรียกว่า “ทานบพระร่วง” ซึ่งนักโบราณคดีได้ศึกษา
พบถึง 7 แห่ง สุโขทัยเป็ นศูนย์กลางการค้าและการผลิตเครื่องถ้วยชาม ที่เรียกว่า “สังคโลก” ส่งขายยังต่างประเทศ เช่น
มาเลเซีย อินโดนิเ ซีย และบอร์เนียว นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์การค้าสินค้าจากจีน เช่น ถ้วยชาม และผ้าไหม เพื่อ ขายใน
ประเทศและส่งต่อต่างประเทศด้วย หลักฐานที่สะท้อนให้เห็นความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของสุโขทัย ได้แก่ สมบัติทาง
วัฒนธรรมที่ได้รับการบูรณะขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและมรดกโลกในปัจจุบัน ใน ปีพ.ศ. 1890 กรุงศรีอยุธยา
มีอานาจมากขึ้นและเป็นศูนย์กลางแห่งอานาจแทนสุโขทัย แต่สุโขทัย ก็ยังมีพระมหากษัตริย์ปกครองติดต่อมาอีก 2 พระองค์
จึงสิ้นราชวงศ์สุโขทัยและได้รวมเข้ากับราชอาณาจักรกรุง ศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาเสียแก่เมืองพม่าครั้งที่ 2
และ พ.ศ. 2324 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลกมหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดเกล้าให้พระวิเชียรบุรี ดารงตาแหน่ง
พญาสุโขทัย เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2482 กระทรวงมหาดไทยในยุครัฐบาล จอมพล ป พิบูลสงครามเล็งเห็นว่า เมือง
สุโขทัย ในอดีตมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนกว่าเมืองสวรรคโลกจึงออกพระราชกฤษฎีกาให้ จัดตั้ง จังหวัด
สุโขทัย ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง และยุบจังหวัด สวรรคโลกให้เหลือเพียงอาเภอสวรรคโลก โดยให้ เป็นเขตการปกครองที่ขึ้นกับ
จังหวัดสุโขทัย ตราบจนถึงปัจจุบันนี้
สุโขทัยจึงเป็นดินแดนแห่งความทรงจา ดินแดนแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติในความสาคัญที่
• เป็นราชธานีแห่งแรกของไทยและมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลที่สุด
• เป็นดินแดนของมหาราช องค์แรกของไทย
• กษัตริย์ไทยพระองค์แรกทรงผนวชในบวรพุทธศาสนา
• เป็นจุดกาเนิด ลายสือไทย และวรรณคดีเล่มแรกของไทย “ไตรภูมิพระร่วง”
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เมื่อ พ.ศ. 2534 จังหวัดสุโขทัยได้รับการยก
ย่องเป็นมรดกโลก จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO)

มรดกโลกล้าเลิศ กาเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง
ดารงค์พระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลก ทองโบราณ
สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
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ข้อมูลการปกครอง/ประชากร
จังหวัดสุโขทัยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อาเภอ 214,102 หลังคาเรือน ได้แก่ อาเภอเมืองสุโขทัย
คีรีมาศ กงไกรลาศ บ้านด่านลานหอย ศรีสาโรง ทุ่งเสลี่ยม สวรรคโลก ศรีนคร และอาเภอศรีสัชนาลัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตาบล 18 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล
69 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง มีจานวนหมู่บ้านทั้งหมด 843 แห่ง
อาเภอ
ประชากร (คน)
ชาย
หญิง
รวม
อาเภอเมืองสุโขทัย
48,788
53,767
102,555
อาเภอสวรรคโลก
39,111
42,497
81,608
อาเภอกงไกรลาศ
30,889
32,591
63,480
อาเภอศรีสาโรง
32,882
35,889
68,771
อาเภอทุ่งเสลี่ยม
24,111
25,049
49,160
อาเภอศรีนคร
12,441
13,208
25,649
อาเภอศรีสัชนาลัย
44,548
46,920
91,468
อาเภอคีรีมาศ
27,641
28,631
56,272
อาเภอบ้านด่านลานหอย
23,899
23,968
47,867
รวม
284,310
302,520
586,830
ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดสุโขทัย (ข้อทะเบียนราษฎร ณ เมษายน 2564)
ประชำกรและกำลังแรงงำนจังหวัดสุโขทัย จำแนกตำมสถำนภำพแรงงำนและเพศ ไตรมำส 2 ปี 2562–ไตรมำส 4 ปี 2563 (คน)
สถำนภำพแรงงำน

3/2563

4/2563

2/2562

3/2562

4/2562

1/2563

2/2563

ยอดรวมประชำกร

612,141

611,566

610,920

610,320

609,747

609,155

ชำย
288,816

หญิง
319,646

รวม
608,462

้
อำยุ 15 ปี ขึนไป

511,565

511,618

511,596

511,610

511,658

511,678

238,871

272,742

511,613

ผูอ้ ยู่ในกำลังแรงงำน

343,353

340,716

337,791

332,322

325,485

339,318

176,433

165,003

341,436

ผูม้ งี ำนทำ

333,262

336,589

332,307

328,694

311,878

330,515

172,396

161,468

333,864

ผูว้ ่ำงงำน

9,185

3,471

5,484

3,227

9,655

8,803

4,037

3,535

7,572

่
กำลังแรงงำนทีรอฤดู
กำล

906

656

-

401

3,952

-

-

-

-

ผูไ้ ม่อยู่ในกำลังแรงงำน

168,212

170,902

173,805

179,288

186,173

172,360

62,438

107,739

170,177

ทำงำนบ ้ำน

46,021

41,364

45,517

36,397

46,382

41,360

1,911

36,543

38,454

เรียนหนังสือ

28,008

29,856

27,700

38,513

35,671

31,873

13,869

13,997

27,866

่
อืนๆ

94,183

99,682

100,588

104,378

104,120

99,127

46,658

57,199

103,857

อำยุต่ำกว่ำ 15 ปี

100,576

99,948

99,324

98,710

98,089

97,477

49,945

46,904

96,849

่ : สำนักงำนสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย
ทีมำ

4

ข้อมูลสถานประกอบกิจการ
ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

5

/ผลดาเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สรุปเป้าหมาย/ผลดาเนินงาน

6

สรุปแผนงาน-ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หน่วยงาน : สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ

เป้าหมาย

ผลการปฏิบัตงิ าน
ผู้ เข้า

คิ ด เป็นร้อยละ

รวม (ดาเนินการเอง+ส่งเสริมสปก.ฯ+ประเมินความรู้ความสามารถ)

1,990 2,138

107.44

ดาเนินการเอง (พัฒนาฝีมือแรงงาน)

1,150 1,410

122.61

ส่งเสริมสถานประกอบกิจการดาเนินการ (พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545)

รับรองความรู้ความสามารถ (พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ ทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัยสู่เมืองสร้างสรรค์และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน
แผนบูรณาการ สร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว

700
140

455

65.00

273 195.00

3 กิจกรรม

120

120

40

110

275.00

60

66

110.00

กิจกรรม : จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

50

69

138.00

กิจกรรม : ให้คาปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ (แห่ง)

1

1

100.00

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

40

40

100.00

700

455

65.00

14 แห่ง

9

64.29

2 ครั้ง

2

100.00

2 ครั้ง

2

100.00

กิจกรรม : หลักสูตรเตรียมเข้าทางาน

20

21

105.00

กิจกรรม : หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน

240

270

112.50

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

20

35

175.00

กิจกรรม : ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

400

407

101.75

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเทีย่ วและบริการ
กิจกรรม : พัฒนาทักษะกาลังแรงงานด้านท่องเทีย่ วและบริการ
แผนบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและโลจิสติกส์
โครงการพัฒนาพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
แผนบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

แผนงานการดาเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กิจกรรม : ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
1) รายการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบกิจการตาม
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 (แห่ง)
2) กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางและการดาเนินงานของ กพร.ปช. (ครั้ง)
-จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ)

-จัดประชุมขับเคลื่อนคณะทางานแผนพัฒนากาลังคนจังหวัดสุโขทัย
แผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการแข่งขัน

หมายเหตุ

กิจกรรม : หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน

240

270

112.50

สรุปแผนงาน-ผลการด
นงานด้าบนการพั
โครงการยกระดับแรงงานไทยให้
ได้มาตรฐานฝีมือาเนิ
แรงงานรองรั
การแข่งฒขันาฝี
น มือแรงงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หน่วยงาน :่อสรองรั
านักบงานพั
ือแรงงานสุโขทัมยือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 20
กระทรวงแรงงาน
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื
การจ่าฒ
ยค่นาฝี
าจ้ามงตามมาตรฐานฝี
35
175.00
กิจกรรม : ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ
รวม (ดาเนิน่มการเอง+ส่
งเสริมสปก.ฯ+ประเมิ
นความรู้ความสามารถ)
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ
เป้าหมายเฉพาะเพื
่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชี
พ
าเนินการเอง (พั
มือแรงงาน)
กิจกรรม : ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าดหมายเฉพาะเพื
่อเพิฒ่มนาฝี
โอกาสในการประกอบอาชี
พ (แรงงานนอกระบบ)
ส่งเสริมสถานประกอบกิจการดาเนินการ (พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545)

กิจกรรม : เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึ กษาต่อหลังจบการศึ กษาภาคบังคั บ

วามสามารถ
เป้าหมายภายใต้รับงรองความรู
ปม.กรมพัฒ้คนาฝี
มือแรงงาน(พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ ทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ตามแผนพั
ฒนาจังหวัดสุโขทั
ยสู่เมืองสร้ารงสรรค์
และนวั
ตกรรม ปีงบประมาณ
โครงการเสริ
มสมรรถนะแรงงานด้
านเทคโนโลยี
องรับการท
างานในศตวรรษที
่ 21 พ.ศ.2564
โครงการบู
รณาการภาครั
ฐและเอกชน
กิจกรรม : เสริมสมรรถนะแรงงานด้
านเทคโนโลยี
รองรับการท
างานในศตวรรษที่ 21
แผนบูรณาการ สร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว
โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเทีย่ วและบริการ
กิจกรรม : ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาส ในการประกอบอาชีพ
กิรัจบกรรม
: พัฒ้คนาทั
กษะกาลังแรงงานด้
นท่อมงเที
รองความรู
วามสามารถ
(พ.ร.บ.ส่งาเสริ
ฯ ทีย่ แ่ วและบริ
ก้ไขเพิ่มกเติารม ฉบับที่ 2)

400

เป้าหมาย

407

101.75

ผู้ เข้า

คิ ด เป็นร้อยละ

ผลการปฏิบัตงิ าน

1,990 2,138

107.44

1,150
100 1,410
147
700 455

122.61
147.00
65.00

140
20

28273 195.00
140.00

3 กิจกรรม

60

120
114

120
190.00

100
40

103
110

103.00
275.00

แผนบู
รณาการพั
นาด้านคมนาคมและโลจิ
กิจกรรม
: การรับฒรองความรู
้ความสามารถ สติกส์
โครงการพั
ฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
1) ช่างไฟฟ้ฒานาพั
ภายในอาคาร

140

273

195.00

100

209

209.00

กิ2)จกรรม
: พั่อฒงปรั
นาบุ
คลากรรองรับอุาตนและการพาณิ
สาหกรรมโลจิสชติย์กขส์นาดเล็ก
ช่างเครื
บอากาศภายในบ้

60
30

66
49

110.00
163.33

3) ช่ารงเชื
่อมฯ ฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ สากล
แผนบู
ณาการพั
แผนพัฒนาจั่มงประสิ
หวัดสุทโธิขทั
ยสู่เมือตงสร้
โครงการเพิ
ภาพ/ผลิ
ภาพางสรรค์และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

10

15

150.00

50

69

138.00
100.00

กิจกรรมหลัก : พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และทักษะฝีมือ
กิจกรรม : จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
1) สร้างและออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเชิงสร้างสรรค์ (แบ่งเป็น 3 งวดงาน)
กิจกรรม : ให้คาปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่ม
2) พัฒนาหลักสูตรการฝึก
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ (แห่ง)
3) ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ระยะเวลา 60 ชั่วโมง
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

5 ผลิต ภัณ ฑ์ ด าเนิ น การแล้ว

1

1

100.00

100 คน
40

120
40

120.00
100.00

700

455

65.00

14 แห่ง

9

64.29

2 ครั้ง

2

100.00

2 ครั้ง

2

100.00

กิจกรรม : หลักสูตรเตรียมเข้าทางาน

20

21

105.00

กิจกรรม : หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน

240

270

112.50

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

20

35

175.00

กิจกรรม : ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

400

407

101.75

5 ห ลัก สูต ร ด าเนิ น การแล้ว

แผนงานการดาเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กิจกรรม : ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
1) รายการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบกิจการตาม
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 (แห่ง)
2) กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางและการดาเนินงานของ กพร.ปช. (ครั้ง)
-จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ)

-จัดประชุมขับเคลื่อนคณะทางานแผนพัฒนากาลังคนจังหวัดสุโขทัย
แผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการแข่งขัน

7
หมายเหตุ

8

สรุปเป้าหมาย/ผลดาเนินงานการประเมินความรู้ความสามารถ
โดยแยกเป็น
ลาดับ
1
2
3

สาขา
สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร
สาขาเครื่องปรับอากาศฯ
สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
รวม
รวมทั้งสิ้น

เป้าหมายงบปี 64
รายใหม่
ต่ออายุ
100
146
30
0
10
0
140
146
286

ผลการดาเนินงบปี 64
รายใหม่
ต่ออายุ
119
90
49
0
15
0
183
90
273
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ผลการเบิ
กจ่ายเงินงบประมาณปกติ
ภารกิ
จตามนโยบายรั
ฐบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(เป้าหมายงบดาเนินงาน ไตรมาส 1 =ร้อยละ 32, ไตรมาส 2 = 54, ไตรมาส 3 = 77, ไตรมาส 4 = 100)
(เป้าหมายงบลงทุน

ไตรมาส 1 =ร้อยละ 20, ไตรมาส 2 = 45, ไตรมาส 3 = 65, ไตรมาส 4 = 100)

งปม.ทีได้รับจัดสรร (ทั้งปี)
งบเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น
และงบเงิน
อุดหนุน

งบลงทุน

รวม งปม.

4,454,480.00

-

4,454,480.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งปม.ทีได้รับจัดสรร (ไตรมาส 1-4)
งบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น และ
งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

4,454,480.00

-

รวม งปม.

4,454,480.00

ผลการเบิกจ่ายงปม.ทีได้รับ
จัดสรร (ไตรมาส 1-4)
ผลการเบิกจ่าย

4,454,480.00

คิดเป็นร้อยละ

100

ภารกิจตามนโยบายจังหวัด (แผนปฏิบัติราชการจังหวัดสุโขทัย)
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กิจกรรมหลัก : พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และทักษะฝีมือ
กิจกรรมย่อย :
1) สร้างและออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเชิง
สร้างสรรค์
2) พัฒนาหลักสูตรการฝึก
3) ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ระยะเวลา
60 ชั่วโมง
รวม

เป้าหมาย
5 ผลิตภัณฑ์

งบประมาณ (บาท)
500,000

เบิกจ่าย (บาท)
500,000

5 หลักสูตร
100 คน

30,000
1,195,000

30,000
1,195,000

1,725,000

1,725,000
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ภาคผนวก

่
โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเทียวและบริ
การ
รู ปแบบดาเนิ นการ/แผนงาน

ฝึ กยกระด ับฝี มือ ระยะเวลาฝึ ก
30 ชม. จานวน 40 คน

กลุ่มเป้ าหมาย : กาลังแรงงานใน
สถานประกอบกิจการ ผู ว้ ่างงานที่
่
เคยทางานในอุตสาหกรรมท่องเทียว

้ ดเป้ าหมายโครงการ และต ัวชีวั
้ ดผลลัพธ ์
ต ัวชีวั

-กาลังแรงงานได้ร ับการพัฒนาตาม
เกณฑ ์การประกน
ั คุณภาพการพัฒนา
ฝี มือแรงงาน มีจานวน 110 คน
คิดเป็ นร ้อยละ 272.50

่ ร ับจ ัดสรร = 116,000.00 บาท
งปม.ทีได้
เบิกจ่ายแล้ว = 116,000.00 บาท
คิดเป็ นร ้อยละ 100

-ประสิทธิภาพการผลิตของปั จจัย
่ น
้ คิดเป็ นร ้อยละ 61.98
แรงงานเพิมขึ

หลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
หลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพ
หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ
หลักสูตรการประกอบอาหารไทย
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
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โครงการพัฒนาบุคลากรรองร ับอุตสาหกรรมโลจิสติกส ์

รู ปแบบดาเนิ นการ/แผนงาน

่ ยวข้
่
- พัฒนาฝี มือทีเกี
องด้าน
โลจิสติกส ์ หลักสู ตรยกระด ับฝี มือ
่ั
30 ชวโมง
จานวน 60 คน
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กลุ่มเป้ าหมาย : - นักศึกษา
่ ยวข้
่
- ผู ว้ ่างงาน - แรงงานทีเกี
องก ับ โลจิสติกส ์
- แรงงานนอกระบบ

้
้ ดผลลัพธ ์
ต ัวชีวัดเป้
าหมายโครงการ และต ัวชีวั

่ ร ับจ ัดสรร = 168,000.00 บาท
งปม.ทีได้
เบิกจ่ายแล้ว = 168,000.00 บาท
คิดเป็ นร ้อยละ 100

-กาลังแรงงานได้ร ับการพัฒนาตามเกณฑ ์
การประก ันคุณภาพการพัฒนาฝี มือ
แรงงาน มีจานวน 66 คน
คิดเป็ นร ้อยละ 110.00
-ประสิทธิภาพการผลิตของปั จจัยแรงงาน
่ น
้ คิดเป็ นร ้อยละ 44.63
เพิมขึ

หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรระบบโลจิสติกส ์และห่วงโซ่อุปทำน

หลักสูตรกำรจัดทำระบบคลังสินค ้ำ

่
่
หลักสูตรผู ้บังคับปั่นจันชนิ
ดรถ ผู ้ให ้สัญญำณแก่ผู ้บังคับปั่นจัน
่
ผู ้ยึดเกำะวัสดุและผู ้ควบคุมปั่นจัน

แผนงานบู รณาการ พัฒนาผู ป
้ ระกอบการและวิสาหกิจขนาดลางและขนาดย่อมสู ส
่ ากล
่
โครงการเพิมประสิ
ทธิภาพ / ผลิตภาพ

รู ปแบบดาเนิ นการ/แผนงาน

กลุ่มเป้ าหมาย : สถานประกอบ
กิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์
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่ ร ับจ ัดสรร = 161,100.00 บาท
งปม.ทีได้
เบิกจ่ายแล้ว = 161,100.00 บาท
คิดเป็ นร ้อยละ 100

- กิจกรรมจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
เป้าหมาย 50 คน
- กิจกรรมให้คาปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ
SME กลุ่ม OTOP กลุม่ วิสาหกิจชุมน กลุ่มสหกรณ์
เป้าหมาย 1 แห่ง
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
เป้าหมาย 40 คน

้
ต ัวชีว้ ัดเป้ าหมายโครงการ และต ัวชีวัดผลลั
พธ ์

-พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
มีจานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 138.00

- ให้คาปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ SME
กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมน กลุ่มสหกรณ์
จานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00

- พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
มีจานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
-ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานเพิ่มขึ้น
ของการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
คิดเป็นร้อยละ 64.68

้
่
แผนงานการดาเนิ นภารกิจพืนฐานเพื
อสนั
บสนุ นยุทธศาสตร ์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร ้างศ ักยภาพทร ัพยากรมนุ ษย ์

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุ นให้สถานประกอบกิจการดาเนิ นการพัฒนาฝี มือ
แรงงาน
รู ปแบบดาเนิ นการ/แผนงาน
แผนการดาเนิ นงาน
จานวน 700 คน

กลุ่มเป้ าหมาย :
้ จ
่ ังหวด
สถานประกิจการในพืนที
ั สุโขทัย

้ ดเป้ าหมายโครงการ และต ัวชีวั
้ ดผลลัพธ ์
ต ัวชีวั

-กาลังแรงงานในสถานประกอบกิจการได้ร ับการพัฒนา
ตามเกณฑ ์การประก ันคุณภาพการพัฒนาฝี มือแรงงาน
มีจานวน 455 คน คิดเป็ นร ้อยละ 65.00
รายการ ร ับรองหลักสู ตรและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝี มือแรงงานของสถาน
ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545

แผนการดาเนิ นงาน
จานวน 14 แห่ง

้ ดเป้ าหมายโครงการ และต ัวชีวั
้ ดผลลัพธ ์
ต ัวชีวั

-ร ับรองหลักสู ตรและค่าใช้จา
่ ยในการพัฒนาฝี มือแรงงาน
ของสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนา
ฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545
ดาเนิ นการแล้ว 9 แห่ง คิดเป็ นร ้อยละ 64.29
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แผนงานยุทธศาสตร ์ พัฒนาศ ักยภาพคนตลอดช่วงชีวต
ิ

16
กลุ่มเป้ าหมาย : แรงงานใหม

แรงงาน
ในสถานประกอบกิจการ ผูวางงานและ
แรงงานทั่วไป

่ มศั
่ กยภำพฝี มือและสมรรถนะแรงงำน
โครงกำร ยกระดับเพือเพิ

-

ฝึ กเตรียมเข ้ำทำงำน
ฝึ กเตรียมเข้าทางาน
รู ปแบบดาเนิ นการ/แผนงาน

่ั
ระยะเวลาฝึ ก 560 ชวโมง

่ ร ับจ ัดสรร = 753,000.00 บาท
งปม.ทีได้
เบิกจ่ายแล้ว = 753,000.00 บาท
คิดเป็ นร ้อยละ 100

จานวน 20 คน

้ ดเป้ าหมายโครงการ และต ัวชีวั
้ ดผลลัพธ ์
ต ัวชีวั

-กาลังแรงงานได้ร ับการพัฒนาตามเกณฑ ์
การประก ันคุณภาพการพัฒนาฝี มือแรงงาน
มีจานวน 21 คน คิดเป็ นร ้อยละ 105.00
่ น
้
-ประสิทธิภาพการผลิตของปั จจัยแรงงานเพิมขึ
คิดเป็นร ้อยละ 66.85

หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์
หลักสูตรช่างเครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

แผนงานยุทธศาสตร ์ พัฒนาศ ักยภาพคนตลอดช่วงชีวต
ิ

่ มศั
่ กยภำพฝี มือและสมรรถนะแรงงำน
โครงกำร ยกระดับเพือเพิ

-

ฝึ กยกระดับฝี มือแรงงำน

แรงงานใหม่ แรงงาน
ในสถานประกอบกิจการ ผู้ว่างงานและ
แรงงานทั่วไป
กลุ่มเป้ าหมาย :

ฝึ กยกระด ับฝี มือแรงงาน
่ั
ระยะเวลาฝึ ก 30 ชวโมง
รู ปแบบดาเนิ นการ/แผนงาน

จานวน 240 คน

้ ดเป้ าหมายโครงการ และต ัวชีวั
้ ดผลลัพธ ์
ต ัวชีวั

-กาลังแรงงานได้ร ับการพัฒนาตามเกณฑ ์
การประก ันคุณภาพการพัฒนาฝี มือแรงงาน
มีจานวน 270 คน คิดเป็ นร ้อยละ 112.50
่ น
้
-ประสิทธิภาพการผลิตของปั จจัยแรงงานเพิมขึ
คิดเป็ นร ้อยละ 45.94

หลักสูตรการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์
หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและบารุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชน์ขนาดเล็ก ระดับ 1
หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
หลักสูตรช่างสีรถยนต์ ระดับ 1
หลักสูตรช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1
หลักสูตรการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ (E-commerce)
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่
โครงกำร ยกระดับแรงงำนไทยให ้ได ้มำตรฐำนฝี มือแรงงำนเพือรองร
ับกำรแข่งขัน
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่
กิจกรรมพัฒนำศักยภำพแรงงำนเพือรองร
ับกำรจ่ำยค่ำจ ้ำงตำมมำตรฐำนฝี มือ
รู ปแบบดาเนิ นการ/แผนงาน

ฝึ กยกระด ับฝี มือแรงงาน
่ั
ระยะเวลาฝึ ก 30 ชวโมง
จานวน 20 คน

้ ดเป้ าหมายโครงการ และต ัวชีวั
้ ดผลลัพธ ์
ต ัวชีวั

-กาลังแรงงานได้ร ับการพัฒนาตามเกณฑ ์
การประก ันคุณภาพการพัฒนาฝี มือแรงงาน
มีจานวน 35 คน คิดเป็ นร ้อยละ 175.00
่ น
้
-ประสิทธิภาพการผลิตของปั จจัยแรงงานเพิมขึ
คิดเป็ นร ้อยละ 41.50

หลักสูตรช่างสีรถยนต์

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้อยูใ่ นกาลังแรงงาน ได้แก
ผู้ที่ทางานในสถานประกอบการ
เขารับการยกระดับทักษะฝมือของตน
เขาสู่เกณฑมาตรฐานฝมือแรงงาน

่ ร ับจ ัดสรร = 58,000.00 บาท
งปม.ทีได้
เบิกจ่ายแล้ว = 58,000.00 บาท
คิดเป็ นร ้อยละ 100
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กิจกรรม ทดสอบมำตรฐำนฝี มือแรงงำน
แห่งชำติ

กลุ่มเป้าหมาย : แรงงานทั่วไปทั้งที่อยู่ในระบบการจ้างงาน
และไม่อยูใ่ นระบบการ จ้างงาน รวมทัง้ กลุมนักศึกษาในสังกัด
อาชีวศึกษาที่จบ การศึกษาไมต่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในสาขาที่จะเขาทดสอบซึ่งมีอายุ ไม่ต่ากวา 18 ป บริบูรณ

ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน
จานวน 400 คน
รู ปแบบดาเนิ นการ/แผนงาน

่ ร ับจ ัดสรร = 357,300.00 บาท
งปม.ทีได้
เบิกจ่ายแล้ว = 357,300.00 บาท
คิดเป็ นร ้อยละ 100

้ ดเป้ าหมายโครงการ และต ัวชีวั
้ ดผลลัพธ ์
ต ัวชีวั

-กาลังแรงงานได้ร ับการพัฒนาตามเกณฑ ์
การประก ันคุณภาพการพัฒนาฝี มือแรงงาน
มีจานวน 407คน คิดเป็ นร ้อยละ 101.25

หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

20

สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

สาขาพนักงานนวดไทย

21

สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

่
่
โครงการฝึ กอบรมแรงงานกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะเพือเพิ
มโอกาส
ในการประกอบอาชีพ

่
กิจกรรม ฝึ กอบรมแรงงานกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะเพือ
่
เพิมโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ)
ฝึ กเสริมทักษะ
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กลุ่มเป้ าหมาย : แรงงานกลุมเปาหมาย

เฉพาะ เชน ผูผานการบาบัดยาเสพติด ผูตองขัง/
เยาวชนสถานพินิจ คนพิการและผูดูแลคนพิการ
แรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑกอนปลด
ประจาการ/ แรงงานตามโครงการพระราชดาริ

รู ปแบบดาเนิ นการ/แผนงาน ระยะเวลาฝึ ก 18,30,40,60,150 ชม.
จานวน 100 คน

้ ดเป้ าหมายโครงการ และต ัวชีวั
้ ดผลลัพธ ์
ต ัวชีวั

-กาลังแรงงานได้ร ับการพัฒนาตามเกณฑ ์
การประก ันคุณภาพการพัฒนาฝี มือแรงงาน
มีจานวน 147 คน คิดเป็ นร ้อยละ 147.00
่ น
้
-ประสิทธิภาพการผลิตของปั จจัยแรงงานเพิมขึ
คิดเป็ นร ้อยละ 57.91

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ
หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
หลักสูตรเทคนิคการนวดเพื่อสุขภาพ
หลักสูตรการทาเครื่องเรือนโครงไม้จริง
หลักสูตรการปลูกผลักไฮโครโปนิกส์ปลอดสารพิษ
หลักสูตรการติดตั้งระบบสูบน้าพลังงานโซล่าเซลล์
หลักสูตรผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตร

หลักสูตรเทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ

่ ร ับจ ัดสรร = 175,000.00 บาท
งปม.ทีได้
เบิกจ่ายแล้ว = 175,000.00 บาท
คิดเป็ นร ้อยละ 100

่ กษะด้านอาชีพแก่นก
กิจกรรม เพิมทั
ั เรียนครอบคร ัว
่ ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังค ับ
ยากจน ทีไม่

รู ปแบบดาเนิ นการ/แผนงาน

ฝึ กเตรียมเข้าทางาน ระยะเวลาฝึ ก
280, 560 ชม. จานวน 20 คน

้ ดเป้ าหมายโครงการ และต ัวชีวั
้ ดผลลัพธ ์
ต ัวชีวั

23
กลุ่มเป้ าหมาย : นักเรียนครอบคร ัว
่ ได้เรียนต่อหลังจบ
ยากจน ทีไม่
การศึกษาภาคบังค ับ
่ ร ับจ ัดสรร = 159,800.00 บาท
งปม.ทีได้
เบิกจ่ายแล้ว = 159,800.00 บาท
คิดเป็ นร ้อยละ 100

-กาลังแรงงานได้ร ับการพัฒนาตามเกณฑ ์
การประก ันคุณภาพการพัฒนาฝี มือแรงงาน
มีจานวน 28 คน คิดเป็ นร ้อยละ 140.00

หลักสูตรช่างเครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์โลหะด้วยมือ
หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์
หลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น)

โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองร ับการทางานในศตวรรษที่ 21

รู ปแบบดาเนิ นการ/แผนงาน

ฝึ กยกระด ับฝี มือ ระยะเวลาฝึ ก
30 ชม. จานวน 60 คน

้ ดเป้ าหมายโครงการ และต ัวชีวั
้ ดผลลัพธ ์
ต ัวชีวั

กลุ่มเป้ าหมาย :
นักศึกษา ผู ว้ ่างงาน และแรงงาน
ในสถานประกอบกิจการ

่ ร ับจ ัดสรร = 150,000.00 บาท
งปม.ทีได้
เบิกจ่ายแล้ว = 150,000.00 บาท
คิดเป็ นร ้อยละ 100

-กาลังแรงงานได้ร ับการพัฒนาตามเกณฑ ์
การประก ันคุณภาพการพัฒนาฝี มือแรงงาน
มีจานวน 114 คน คิดเป็ นร ้อยละ 190.00
่ น
้
-ประสิทธิภาพการผลิตของปั จจัยแรงงานเพิมขึ
คิดเป็ นร ้อยละ 49.93

หลักสูตรการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ (E-commerce)
หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม loT เพื่อการปลูกพืช

24

่
แผนงานบู รณาการ เตรียมความพร ้อมเพือรองร
ับสังคมสู งวัย

25

่
่
โครงการฝึ กอบรมแรงงานผู ส
้ ู งอายุเพือเพิ
มโอกาสในการประกอบอาชี
พ
กลุ่มเป้ าหมาย :
รู ปแบบดาเนิ นการ/แผนงาน
ฝึ กเสริมท ักษะ ระยะเวลาฝึ ก
18,30,40,150 ชม.

่ ร ับจ ัดสรร = 240,000.00 บาท
งปม.ทีได้
เบิกจ่ายแล้ว = 240,000.00 บาท
คิดเป็ นร ้อยละ 100

จานวน 100 คน

้ ดเป้ าหมายโครงการ และต ัวชีวั
้ ดผลลัพธ ์
ต ัวชีวั

-กาลังแรงงานได้ร ับการพัฒนาตามเกณฑ ์

การประก ันคุณภาพการพัฒนาฝี มือแรงงาน
มีจานวน 103 คน คิดเป็นร ้อยละ 103.00
่ น
้
-ประสิทธิภาพการผลิตของปั จจยั แรงงานเพิมขึ
คิดเป็นร ้อยละ 73.35

หลักสูตรการทาไม้กวาดก้านมะพร้าวและดอกหญ้า
หลักสูตรการทาน้าพริกแปรรูป
หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ
หลักสูตรเทคนิคการนวดเพื่อสุขภาพ
หลักสูตรการทาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
หลักสูตรการทาเครื่องเรือนโครงไม้จริง
หลักสูตรการทาเครื่องจักสานไม้ไผ่

้
ผู ส
้ ู งอายุ 50 ปี ขึนไป

พระราชบัญญัตส
ิ ่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
รู ปแบบดาเนิ นการ/แผนงาน

การประเมินความรู ้ความสามารถ

ผู เ้ ข้าร ับการประเมินความรู ้
ความสามารถ
จานวน 273 คน

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
เป้ าหมาย 100 คน ผลงาน 209 คน คิดเป็ นร ้อยละ 209.00

่
ช่างเครืองปร
ับอากาศภายในบ้านและการพาณิ ชย ์ขนาดเล็ก
เป้ าหมาย 30 ผลงาน 49 คน คิดเป็ นร ้อยละ 163.33

่
ช่างเชือมอาร
์กโลหะด้วยมือ
เป้ าหมาย 10 คน ผลงาน 15 คน คิดเป็นร ้อยละ 150.00

26

27

แผนปฏิบต
ั ริ าชการจงั หวัดสุโขทัย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู ่จงั หวัดนวัตกรรมและสร ้างสรรค ์ Creative City

้ าน
กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมการเป็ นเมืองแห่งห ัตถกรรมและศิลปะพืนบ้
่
่ งยื
่ น(SDG)
Craft and Folk Arts UCCN ของ UNESCO เพือการพั
ฒนาทียั
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30
การส่งเสริมด้านการพัฒนาฝี มือแรงงาน

ป้ ายร ับรองมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ

บริษท
ั ธงชัยวิทยุ เซลส ์ แอนด ์ เซอร ์วิส จำกัด
่
บริษท
ั ดี ดี ที อินเตอร ์เนชันแนล
จำกัด

บริษท
ั โตโยต ้ำสุโขทัย ผู ้จำหน่ ำยโตโยต ้ำ จำกัด
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วิทยำลัยเทคนิ คสุโขทัย กลุม
่ อำชีพช่ำงเครืองกล
สำขำช่ำงซ่อมรถยนต ์ระดับ 1
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสุโขทัย กลุม
่ อำชีพช่ำงไฟฟ้ ำและ
อิเล็กทรอนิ กส ์ สำขำช่ำงไฟฟ้ ำภำยในอำคำร ระดับ 1
โรงเรียนสุโขทัยบริบำล กลุม
่ อำชีพธุรกิจและบริกำร
สำขำกำรดูแลผูส้ งู อำยุ

32

การจัดทามาตรฐานฝี มือแรงงานผู ป
้ ระกอบอาชีพ (ม.26)
่
กลุ่มอาชีพเครืองกล
“พนักงานขับรถตัดอ้อย”

้
ภาพกิจกรรมขันตอนการประชุ
มคณะทางานต่าง ๆ

บริษท
ั น้าตาลทิพย ์สุโขทัย จากัด

33
ภาพกิจกรรมทดลองทดสอบ “ ภาคความรู ้ “

34
ภาพกิจกรรมทดลองทดสอบ “ ภาคความสามารถ “

35
การจัดทามาตรฐานฝี มือแรงงานผู ป
้ ระกอบอาชีพ

บริษท
ั โรงโม่หน
ิ สุวรรณ จากัด

้
่
กลุ่มอาชีพธุรกิจบริการ “พนักงานบริการสถานี น้ ามน
ั เชือเพลิ
งเพือการ
ใช้เอง ระด ับ 1”

36
ด้านการบู รณาการแผนงาน
่ งคม ประจาพืนที
้ ภาคเหนื
่
นวัตกรรมเพือสั
อตอนล่าง 1 ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

“เครื่องแบนกล้วยสุก” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสามอย่าง อาเภอกงไกรลาศ

“เครื่องหยอดมะม่วงกวน” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียแ์ ละการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เกษตร
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่ งคม ประจาพืนที
้ ภาคเหนื
่
นวัตกรรมเพือสั
อตอนล่าง 1 ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

่ ัดทาแผนงาน โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือจ

“เครื่องขนย้ายปลาหมอระยะทางไกล”
กลุ่มวิ สาหกิ จเพาะเลีย้ งปลาหมอดงเดือย อาเภอกงไกรลาศ

“เครื่องขึน้ รูปผักแผ่นเชิ งพาณิ ชย์” กลุ่มวิ สาหกิ จผักปลอดภัยจากสารพิ ษเกาะตาเลีย้ ง
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่
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ดว้ ยเกษตรสมัยใหม่และเชือมโยง
ตลาดจังหวัดสุโขทัย (ขุดเจาะบ่อบาดาลด้วยระบบโซล่าเซลล ์)

39

่
กำรขับเคลือนภำรกิ
จระบบคอมพิวเตอร ์บริหำรจัดกำรฝึ กอบรม
(Computer-Managed Instruction : CMI)
สำขำช่ำงบำรุงร ักษำรถยนต ์ ระดับ 1

Computer
Managed

Instruction
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่
่
การให้บริการประชาสัมพันธ ์ /ออกหน่ วยบริการเคลือนที

่
กิจกรรมเสริมสร ้ำงควำมรู ้และขับเคลือนกำรส่
งเสริมคุณธรรม
และ
ควำมโปร่งใสของสำนักงำนพัฒนำฝี มือแรงงำนสุโขทัย

่ ดร่วมกัน
เริมคิ
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