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รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)
ครั้งที่ 1/2557
วันศุกร)ที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น.
ณ ห-องประชุมโสตทัศนูปกรณ) อาคารอํานวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝ4มือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี

----------------------------ผู-มาประชุม
1. นายสุรพันธ ดิสสะมาน

รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานอนุกรรมการ
รักษาราชการแทนผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี
2. นายโกสน รอดชาง
รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี อนุกรรมการ
3. นางคัทลียา นิ่มสุวรรณ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
อนุกรรมการ
แทนเกษตรและสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี
4. นายณัฐวัฒน กาญจนธนภัทร สถิติจังหวัดอุบลราชธานี
อนุกรรมการ
5. นายศิริวัฒน แกวประดิษฐ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ
อนุกรรมการ
แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุบลราชธานี
6. นายเพทาย คมขํา
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
อนุกรรมการ
7. นายอนุชา จันทรเกษร
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี อนุกรรมการ
8. นายสุพจน บุญเจริญ
จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
อนุกรรมการ
9. นายดํารงศักดิ์ ประจงพันธุ ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
อนุกรรมการ
10.นางศิริพรรณ อันชื่น
หัวหนาฝ>ายนโยบายและแผน
อนุกรรมการ
รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
11. นายชาณณงค เจียรกุล
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
อนุกรรมการ
12. นายประชา กิจตรงศิริ
รองประธานหอการคาจังหวัดอุบลราชธานี
อนุกรรมการ
แทนประธานหอการคาจังหวัดอุบลราชธานี
13. นายเจริญ มโนรัตน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
แทนวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
14. นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี
อนุกรรมการ
15. นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล ผูบัญชาการเรือนจํากลางอุบลราชธานี
อนุกรรมการ
16. นายองอาจ ตั้งมิตรประชา ผูทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
17. นางจุฑามาศ บุญอาจ
ผูทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
18. นายชวลิต องควานิช
ผูทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
19. นายตรีเนตร สาระพงษ
รองอธิการบดีฝ>ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุกรรมการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20. นายณัฐชัย สารสมัคร
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาค
อนุกรรมการ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
21. นายสรรชัย ชอบพิมาย
นักวิชาการพัฒนาฝEมือแรงงานชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝEมือแรงานภาค 7
อุบลราชธานี
อนุกรรมการและเลขานุการ
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22. นางทัศนี ขจัดมลทิน หัวหนาฝ>ายแผนงานและประเมินผล อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผู-ไม;มาประชุม
1. นายวัทธิกร ใสงาม
2. นายพรชัย โควสุรัตน
3. นายฉลอง ประดับสุข
4. นายคตศิลปG อกอุน
5. นางพัชนี ธนาพรสิน
6. นายประชุม ผงผาน

พาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ผูทรงคุณวุฒิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู-เข-าร;วมประชุม
1. นายสมพงษ กมลจิตรวี
2. นายเจษฎา จันทรอุไร
3. นายวสันต สุตันตั้งใจ
4. นางคําบง ยักไธสง
5. นายณัฐวัฒน ศาสนนันทน
6. นางสาวทัยกี ศิลปะสิทธิ์
7. นายศุภชัย ปทุมวัน
8. นายสุจินต ปJญจา

หัวหนากลุมงานพัฒนาฝEมือและศักยภาพแรงงาน
หัวหนาฝ>ายพัฒนาฝEมือแรงงาน
หัวหนาฝ>ายสงเสริมการพัฒนาฝEมือแรงงาน
หัวหนาฝ>ายกองทุนพัฒนาฝEมือแรงงาน
หัวหนาฝ>ายบริหารทั่วไป
นักวิชาการพัฒนาฝEมือแรงงานชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาฝEมือแรงงานชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาฝEมือแรงงานปฏิบัติการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เป=ดประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ-งให-ที่ประชุมทราบ
นายสุ ร พั น ธ) ดิ ส สะมาน รองผู วาราชการจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี กลาวเปK ด ประชุ ม และแจงที่ ป ระชุ ม ทราบวา
ผูวาราชการจั งหวัด อุบลราชธานี ติดราชการ จึงมอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวั ดอุบ ลราชธานี เปL นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝMกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งนี้ และมอบหมาย
ฝ>ายเลขานุการ รายงานคําสั่งที่เกี่ยวของใหที่ประชุมฯ ทราบตอไป
นายสรรชัย ชอบพิมาย นักวิชาการพัฒนาฝEมือแรงงานชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบัน
พัฒนาฝEมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี รายงานคําสั่งที่เกี่ยวของ ดังนี้
1.1 คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพแห;งชาติ (กพร.ปชฺ.)
ที่ 6/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555
คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝMกอาชีพแหงชาติ (กพร.ปช.) เห็นชอบให
ปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝMกอาชีพจังหวัด
(กพร.ปจ.) เพื่อใหการดําเนินงานมีความสอดคลองกับการพัฒนากําลังคนในพื้นที่มีประสิทธิภาพ และรองรับการเปLน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปE พ.ศ.2558 โดยมีคําสั่งดังตอไปนี้
(1) ยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝMกอาชีพแหงชาติ (กพร.ปช.)
ที่ 1/2550 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝMก
อาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)
(2) แตงตั้ งคณะอนุ กรรมการพั ฒ นาแรงงานและประสานงานการฝM ก อาชี พจั งหวั ด (กพร.ปจ.)
ประกอบดวย ผู วาราชการจั ง หวั ด เปL น ประธาน ผู บริ ห ารหนวยงานภาครั ฐ /เอกชน และผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ เ ปL น
อนุ กรรมการฯ ผู อํ า นวยการสถาบั น พั ฒ นาฝE มือแรงงานภาค หรื อผู อํ า นวยการศู น ยพั ฒ นาฝE มือแรงงานจั งหวั ด
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เปLนกรรมการและเลขานุการ และเจาหนาที่สถาบันพัฒ นาฝEมือแรงงานภาค หรือศูนยพัฒนาฝEมือแรงงานจังหวั ด
ที่ผูอํานวยการฯ มอบหมาย เปLนกรรมการและผูชวยเลขานุการฯ
ใหคณะอนุกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. ศึ ก ษา และรวบรวมขอมู ล ดานแรงงาน เพื่ อ วิ เ คราะหความตองการตลาดแรงงาน
ความตองการพัฒนาทักษะฝEมือแรงงานในภาพรวมของจังหวัด และประสานแผนการพัฒนาฝEมือแรงงานและการฝMก
อาชีพเขากับแผนพัฒนาจังหวัด
2. ติดตามและดําเนินงานตามแผนการพัฒนากําลังแรงงานและการพัฒนาฝEมือแรงงานทั้งดาน
คุณภาพและปริมาณในพื้น ที่จังหวัด เพื่ อเปL นขอมูล ใหผู ที่อยู ในวั ยศึกษาใชเปLนแนวทางในการวางแผนการศึ กษา
เพื่อใหมีโอกาสในการทํางานในพื้นที่จังหวัด
3. รวบรวมขอมูลเพื่อสังเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนากําลังคนในพื้นที่ประจําปE
เพื่อแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัด และคณะกรรมการ กพร.ปช. ไดรับทราบ และขอขอมูลจากหนวยงาน
ในพื้นที่จังหวัดไดตามที่เห็นสมควร
4. สงเสริมสถานประกอบกิ จการและองคกรในภาคเอกชนของจังหวัดใหมี สวนรวมในการ
พัฒนากําลังแรงงานและการฝMกอาชีพของจังหวัด
5. ขอขอมูลหนวยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดไดตามที่เห็นสมควร
6. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
7. ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการในลําดับที่ (19) (20) และ (21)
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝMกอาชีพแหงชาติ
(กพร.ปช.) มอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2555
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 คํ า สั่ ง คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาแรงงานและประสานงานการฝกอาชี พ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ที่ 352/2556 ลงวันที่ 30 มกราคม 2556
ผูวาราชการอุบลราชธานี ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝMก
อาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝMกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝMกอาชีพแหงชาติ (กพร.ปช.) มอบหมาย ดังนี้
ลําดับที่ 19 ผูแทนหนวยงานดานการทองเที่ยวในพื้นที่ คือ ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี
ลําดับที่ 20 ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ทาน ดังนี้
(1) นายองอาจ ตั้งมิตรประชา
(2) นางพัชนี ธนาพรสิน
(3) นางจุฑามาศ บุญอาจ
(4) นายชวลิต องควานิช
ลําดับที่ 21 ผูแทนหนวยงานการศึกษาในพื้นที่ จํานวน 3 ทาน ดังนี้
(1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(3) ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม กพร.ปจ. ครั้งที่ 1/2556
ประธาน : มอบฝ>ายเลขานุการ ดําเนินการตามระเบียบวาระที่ 2
ฝDายเลขานุการฯ : สถาบันพัฒนาฝEมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ไดจัดทํารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาแรงงานและประสานงานการฝMกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556
ณ หองประชุมโสตทัศนูปกรณ อาคารอํานวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝEมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี และได
จัดสงรายงานการประชุมใหคณะอนุกรรมการทุกทานพิจารณาแลว ตามหนังสือที่ รง 0406.7/ว 624 ลงวัน ที่
4 มีนาคม 2556 ซึ่งไมมีผูใดขอแกไข
จึงขอความเห็นชอบที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวารที่ 3 เรื่องสืบเนื่องแจ-งเพื่อทราบ
ประธาน : มอบฝ>ายเลขานุการรายงานเรื่องสืบเนื่อง เรื่อง ผลการมีงานทําผูรับการฝMกหลักสูตรการฝMกเตรียม
เขาทํางาน ปEงบประมาณ 2556
ฝDายเลขานุการฯ : สืบเนื่องจากที่ประชุมฯ ครั้งที่ 1 /2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 คณะอนุกรรมการ
พัฒนาแรงงานและประสานงานการฝMกอาชีพจังหวัดอุบลราชธานี ไดมอบฝ>ายเลขานุการฯ ติดตามผลการมีงานทําของ
ผูรับการฝMกเพื่อประโยชนในการวางแผนการฝMกฯ ในปEตอไป ซึ่งฝ>ายเลขานุการฯ ขอรายงานผลการมีงานทําผูรับการ
ฝMกหลักสูตรการฝMกเตรียมเขาทํางาน ปEงบประมาณ 2556 แยกตามกลุมอาชีพตามตาราง

ผลผลิต/กิจกรรม

เปHา
หมาย

ผลการ
ดําเนินงาน
เข-าฝก จบฝก

กําลังแรงงานในตลาดแรงงานได-รับการพัฒนาทักษะ
ฝ4มือและศักยภาพได-มาตรฐาน
กิจกรรม: พัฒนาฝ4มือและศักยภาพแรงงานก;อนเข-าสู;
ตลาดแรงงาน

มีงาน
ร-อยละ
ทํา

รายได-รวม
ต;อเดือน

522

399

369 92.48 3,309,768

1. กลุมอาชีพเครื่องกล

213

167

159 95.21 1,431,000

2. กลุมอาชีพอุตสาหการ

55

29

21 72.41

189,098

3. กลุมอาชีพไฟฟYาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

70

47

42 89.36

408,000

105

92

83 90.22

747,670

79

64

64

534,000

4. กลุมอาชีพชางกอสรางและอุตสาหกรรมศิลปG
5. กลุมอาชีพภาคบริการ

375

ผลการมีงานทํา

100

หลักสูตรการฝMกเตรียมเขาทํางาน เปLนการฝMกใหกับกําลังแรงงานใหม เพื่อเตรียมความพรอมดาน
ความรู ทักษะดานชาง และทัศนคติในการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม มีระยะเวลาฝMกในสถาบันฯ 2 – 6
เดือน และฝากฝMกหาประสบการณในการทํางานกับสถานประกอบกิจการ 1-3 เดือน ปEงบประมาณ 2556 เปKดรับ
สมัคร 4 ครั้ง คือ รุนที่ 34 (1/56) จํานวน 14 สาขาชาง /รุนที่ 34 (2/56) จํานวน 4 สาขาชาง รุนที่ 34
(3/56) จํานวน 2 สาขาชาง และรุนที่ 34 (4/56) จํานวน 12 สาขาชาง เปKดฝMกใน 5 กลุมอาชีพ คือ กลุมอาชีพ
เครื่ องกล / กลุ มอาชี พ อุ ต สาหการ /กลุ มอาชี พ ไฟฟY า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สและคอมพิ ว เตอร กลุ มอาชี พ กอสรางและ
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อุตสาหกรรมศิลปG และกลุมภาคบริการ ซึ่งมีเปYาหมาย 375 คน ผลการดําเนินการ เขาฝMก 522 คน จบฝMก 399 คน
มีงานทํา 369 คน คิดเปLนรอยละ 92.48 รายไดรวมจากการมีงานทํา 3,309,768 บาทตอเดือน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ-งเพื่อทราบ
ประธาน : มอบฝ>ายเลขานุการฯ รายงานเรื่องแจงเพื่อทราบ
4.1 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 17 กุ ม ภาพั น ธ) 2552 เห็ น ชอบให- ดํ า เนิ น การถวาย
พระราชสมั ญญา “พระบิ ด าแห; ง มาตรฐานการช; า งไทย” แด; พระบาทสมเด็ จ พระเจ- า อยู; หัว และกํ า หนดใหวันที่ 2 มีนาคม ของทุกป4เปQนวันมาตรฐานฝ4มือแรงงานแห;งชาติ
ฝDายเลขานุการฯ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระปรีชาสามารถหลายดานโดยเฉพาะ
ทางดานชางฝEมือ ทรงมีพื้นฐานมาจากการประดิษฐของเลนดวยพระองคเอง สมัยทรงพระเยาว อาทิ เครื่องรอน
เรือรบจําลอง และรถลากไม เปLนตน และในระหวางที่ทรงศึกษาอยูในตางประเทศ ไดเคยทรงตอเรือใบไปเลนใน
ทะเลสาบ โดยทรงจําลองเรือรบหลวงธนบุรีดวยพระองคเอง ตลอดจนการใสไมในการตอเรือ แมภายหลังที่ไดเสด็จขึ้น
ครองราชสมบัติแลว พระองคยังคงสนพระราชฤทัยในงานชาง ซึ่งผลงานที่เปLนที่ประจักษชัด คือ การออกแบบและ
การตอเรือใบ ที่ทรงนําไปแขงขันกีฬาเรือใบ ในการแขงขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อปE พ.ศ.2510 ที่ประเทศไทย
เปL น เจาภาพ โดยทรงชนะเลิ ศ ในการแขงขั น ดั ง กลาวดวยพระปรี ช าสามารถของพระองค และเพื่ อ เปL น การ
เทิดพระเกียรติ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 ถวายพระราชสมัญญา “ พระบิดาแห+ง
มาตรฐานการช+ า งไทย” แด+ พระบาทสมเด็ จ พระเจ/ า อยู+ หัว และกํ า หนดให/ วัน ที่ 2 มี น าคม ของทุ ก ป6 เ ป7 น
“ วันมาตรฐานฝ6มือแรงงานแห+งชาติ”
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 กรอบยุทธศาสตร)การพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพแห;งชาติ

ฝDายเลขานุการฯ : ความเปLนมา คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝMกอาชีพแหงชาติ (กพร.ปช.) ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปLนประธาน อธิบดีกรมพัฒนาฝEมือแรงงานเปLนเลขานุการ
กรรมการ ประกอบดวย ปลัดกระทรวงและหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งภาคการศึกษาและดานการพัฒนาฝEมือ
แรงงาน ผูแทนภาคเอกชน ผูแทนสภาองคการนายจาง/ลูกจาง ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปLนกรรมการ
รวมทั้งสิ้น 33 คน มีมติที่ประชุม กพร.ปช. ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 เห็นชอบใหมีการพัฒนา
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนโดยใหสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาแรงงานและ
ประสานงานการฝM กอาชี พแหงชาติ พ.ศ. 2552 ดํ าเนิ น การพั ฒ นากรอบยุ ทธศาสตร โดยมีแผนการดํ า เนิ น การ
5 ระยะ ไดแก
ระยะที่ 1 การจั ดทํากรอบยุทธศาสตร) (Strategic Framework) (ดําเนิ นการแล-วเสร็จโดยกรม
พัฒนาฝ4มือแรงงาน เมื่อเดือนมีนาคม 2556)
โดยคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝMกอาชีพแหงชาติ (กพร.ปช) มีมติที่ประชุม
กพร.ปช. ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ใหความเห็นชอบผลการดําเนินงานระยะที่ 1 การจัดทํา
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝMกอาชีพแหงชาติ ประกอบดวยยุทธศาสตร 5 ดาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ/ฝEมือแรงงาน
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาฐานขอมูลดานแรงงาน
ยุทธศาสตรที่ 3 จัดทําแผนการพัฒนากําลังคน
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ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการเครือขายการพัฒนาแรงงาน
ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาฝEมือแรงงานเพื่อรองรับการเคลื่อนยายแรงงานมีฝEมืออยาง
เสรีในภูมิภาค ASEAN
ระยะที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ (Workshop) (ดําเนินการแล-วเสร็จ เมื่อเดือน
มีนาคม 2556)
ระยะที่ 3 พัฒนาแผนดําเนินงานและแผนปฏิบัติงาน (Roadmap) ของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวของ (อยู;ระหว;างดําเนินการ)
ระยะที่ 4 การจัดหาทรัพยากร (งบประมาณ บุคลากร ระบบบริหารจัดการ การจัดทําระบบฐานขอมูล
เพื่อการบริหารจัดการ : MIS) เพื่อดําเนินงานตามแผนพัฒนากําลังคน (อยู;ระหว;างดําเนินการ)
ระยะที่ 5 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน (อยู;ระหว;างดําเนินการ)
ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร

ความเชื่อมโยงระหว;างยุทธศาสตร)ทั้ง 5 ยุทธศาสตร)โดยมีเปHาหมายยุทธศาสตร) ดังนี้
1. ระยะสั้น คือ การเตรียมความพรอมของแรงงานและผูประกอบการไทยเพื่อรองรับการเกิดประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นทั้ ง การเคลื่ อ นยายแรงงานที่ จ ะยายเขาและยายออกไปทํ า งานในตางประเทศ (Inboundoutbound) โดยในป4งบประมาณ 2557 กรมพัฒนาฝEมือแรงงาน มีแผนงาน/โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพของ
แรงงานรองรับประชาคมอาเซียน ทั่วประเทศ 39,860 คน ในสวนสถาบันพัฒนาฝEมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี
มีเปYาหมายดําเนินการ จํานวน 900 คน จัดฝMกในกิจกรรม ดังนี้
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1.1 ฝกด-านภาษาให-แก;แรงงานไทย จํานวน 200 คน กลุมเปYาหมาย คือ แรงงานในสถาน
ประกอบ กิจการ และแรงงานทั่วไป
1.2 ฝกด-า นภาษาเพื่อเตรียมความพร- อมคนหางานที่ ต-องการไปทํ างานต;า งประเทศ จํา นวน
200 คน กลุมเปYาหมาย คือ แรงงานที่ลงทะเบียนกับสํานักงานจัดหางาน
1.3 ฝกทักษะด-านช;างชั้นสูง จํานวน 400 คน ใหกับแรงงานในสถานประกอบกิจการและแรงงาน
ทั่วไป
1.4 ฝกอบรมผู-ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู;ครัวโลก จํานวน 100 คน ใหกับผูประกอบธุรกิจ
รานอาหารไทย
2. ระยะยาว คือ ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหตรงตามความตองการของภาคการผลิตและบริการทั้ง
ในดานปริมาณและคุณภาพ การบูรณาการและเชื่อมโยงการพัฒนากําลังคนระหวางภาคการศึกษาและภาคการพัฒนา
แรงงาน สรางแรงจูงใจและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของทรัพยากรมนุษยทุกระดับเพื่อใหเกิดการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศอยางยั่งยืน สงเสริมใหสมาคม/องคกรวิชาชีพ กลุมวิชาชีพ สถานประกอบกิจการที่มีศักยภาพและ
ความพรอมไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศในแตละวิชาชีพไดอยางแทจริงและเกิดผล
ในทางปฏิบัติอยางชัดเจน การมีกลไกดานการเงินที่สนับสนุนการพัฒนาฝEมือและอาชีพสําหรับแรงงานที่ยั่งยืน การ
ดําเนินการของกรมพัฒนาฝEมือแรงงาน ซึ่งเปLนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงาน
การฝMกอาชีพแหงชาติ (กพร.ปช) มีกลไกเพื่อขับเคลื่อนเปYาหมายยุทธศาสตรดังกลาว โดยจัดตั้งคําสั่งคณะอนุกรรมการ
ภายใตคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝMกอาชีพแหงชาติ (กพร.ปช.) จํานวน 6 คณะ ประกอบดวย
(1) คณะอนุกรรมการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผนการพัฒนากําลังคนในระดับชาติ
(2) คณะอนุกรรมการพิจารณากรอบการพัฒนาศักยภาพแรงงานดานภาษาและวัฒนธรรมเพื่อรอง
การเคลื่อนยายแรงงานเสรี
(3) คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อนยุ ทธศาสตรการพั ฒ นาแรงงานและประสานงานการฝM กอาชี พ
แหงชาติ
(4) คณะอนุกรรมการปรับปรุงและแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนา
แรงงานและประสานงานการฝMกอาชีพแหงชาติ พ.ศ. 2552
(5) คณะอนุกรรมการประสานนโยบายการพัฒนากําลังคนรองรับการเปKดเสรีตามกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
(6) คณะอนุกรรมการพัฒนากรอบยุทธศาสตรการพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวนอะไหลยนต
ทั้งนี้ กพร.ปช. จะไดประชุมติดตามผลการดําเนินงานแตละคณะและมอบกรมพัฒนาฝEมือแรงงานรายงานผลการ
ดําเนินการและความคืบหนาของคณะอนุกรรมการฯ แตละคณะให กพร.ปจ. ทราบในโอกาสตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 รายงานผลการดําเนินงานหน;วยงานภาครัฐที่มีหน-าที่ในการฝกอบรม/ฝกอาชีพในจังหวัด
อุบลราชธานี ประจําป4งบประมาณ 2556
ฝDา ยเลขานุ การฯ : จังหวัด อุ บลราชธานี โดยสถาบั น พัฒ นาฝE มือแรงงานภาค 7 อุ บลราชธานี มีห นั งสื อที่ รง
0406.7/ว 77 ลงวันที่ 7 มกราคม 2557 ขอความร;วมมือหน;วยงานภาครัฐที่มีหน-าที่ในการฝกอบรม/ฝกอาชีพ
ในจังหวัดอุบลราชธานี รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป4งบประมาณ 2556 โดยใหรายงานภายในวันที่ 22
มกราคม 2557 เพื่อจะสรุปรายงานผลการพัฒนาฝEมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตอคณะอนุกรรมการ
กพร.ปจ. (หนวยงานที่แจงใหรายงาน : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย กระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงยุติธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุ ข และ หนวยงานสั ง กั ด กระทรวงแรงงาน
รวมจํานวน 8 กระทรวง 2 หนวยงานทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยจัดสงไป 45 แหง ตอบกลับ ๒๙ แหง
หน;วยงาน
หนวยงานภาครัฐอื่น
สถาบันพัฒนาฝEมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี
รวมทั้งสิ้น

เปHาหมาย (คน)
14,026
14,341
28,367

ผลงาน (คน)
14,231
18,010
32,241

ร-อยละ
101.46
125.58
113.66

จึงแจงใหที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.4 รายงานแผนการดําเนินงานหน;วยงานภาครัฐที่มีหน-าที่ในการฝกอบรม/ฝกอาชีพในจังหวัด
อุบลราชธานี ประจําป4งบประมาณ 2557
ฝD า ยเลขานุ ก ารฯ : จั งหวั ด อุ บ ลราชธานี โดยสถาบั น พั ฒ นาฝE มื อแรงงานภาค 7 อุ บ ลราชธานี มี ห นั งสื อ ที่
รง 0406.7/ว 77 ลงวันที่ 7 มกราคม 2557 ขอความรวมมือหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่ในการพัฒนาฝEมือแรงงาน
เพื่อสงแผนการดําเนินงานการพัฒนาฝEมือแรงงาน ประจําปEงบประมาณ 2557 ภายในวันที่ 22 มกราคม 2557
เพื่ อ จะสรุ ป รายงานแผนการพั ฒ นาฝE มื อ แรงงานในพื้ น ที่ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ตอคณะอนุ ก รรมการ กพร.ปจ.
(หนวยงานที่แจงใหรายงาน : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงยุ ติ ธ รรม มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ อุ บ ลราชธานี
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และ และหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน รวม
จํานวน 8 กระทรวง 2 หนวยงานทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา สงไป 45 แหง ตอบกลับ 33 แหง
หน;วยงาน

เปHาหมาย (คน)

หนวยงานภาครัฐอื่น
สถาบันพัฒนาฝEมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี
รวมทั้งสิ้น

9,629
10,343
19,972

แยกตามหนวยงาน ดังนี้
ลําดับ
กระทรวง/หน;วยงาน
1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย)
ศูนยฟopนฟูอาชีพคนพิการบานทองพูนเผาพนัส
2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
2.1 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี
2.2 ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานี
2.3 สํานักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
3 กระทรวงอุตสาหกรรม
3.1 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
3.2 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

เปHาหมาย
60
60
660
130
แจงไมมี
530
108
50
58
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4

5

6
7

กระทรวงยุติธรรม
4.1 เรือนจํากลางอุบลราชธานี
4.2 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
อุบลราชธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
5.1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
5.2 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
5.3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
5.4 วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
5.5 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 19
อําเภอ
ศูนย)หม;อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ-าสิริกิติ์
กระทรวงแรงงาน
7.1 สํานักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
7.2 สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
7.3 สถาบันพัฒนาฝEมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี
รวม

440
380
60
8,156
900
100
110
800
6,246
114
แจงไมมี
91
10,343
19,972

ผู-แทนเกษตรและสหกรณ)จังหวัดอุบลราชธานี : กลาววา ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานี ไมมีภารกิจในการฝMกอบรม/
ฝMกอาชีพ หากสอบถามหรือตองการขอมูลเรื่องฝMกอบรม/ฝMกอาชีพ ขอใหประสานไปที่ศูนยเมล็ดพันธพืชจังหวัด
แผน – ผลการพั ฒนาฝ4 มื อแรงงานประจํ า ป4 งบประมาณ 2557 ของหน; วยงานสั งกั ด
กระทรวงแรงงาน (ข-อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ) 2557)
1. สถาบันพัฒนาฝ4มือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี
แยกตามผลผลิต/กิจกรรม ดังนี้
ผลผลิต/กิจกรรม
เปHาหมาย
ผลการ
ร-อยละ
(คน)
ดําเนินงาน
(คน)
รวมทั้งสิ้น
10,343
10,137
98.01
4,543
ดําเนินการเอง
2,704
59.52
ส;งเสริมฯตามพ.ร.บ.2545
5,800
7,433 128.16
1. ผลผลิต: เพิ่มผลิตภาพของแรงงานรองรับประชาคม
อาเซียน
กิจกรรม : เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับ
ประชาคมอาเซียน

900

402

44.67
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1.1 รายการพัฒนาขีดความสามารถดานภาษาใหแกแรงงาน
ไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
1.2 รายการพัฒนาทักษะดานภาษาเพื่อเตรียมความพรอม
คนหางานที่ตองการไปทํางานในตางประเทศ
1.3 รายการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับการเคลื่อนยาย
แรงงานเสรีปE 2558
1.4 รายการฝMกอบรมผูประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู
ครัวโลก
2. ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพฝ4มือแรงงานทั้งระบบใหสอดคล-องกับความต-องการของตลาดแรงงานและการ
ประกอบอาชีพ
กิจกรรม: พัฒนาฝ4มือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
กิจกรรม: พัฒนา/ส;งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
กิจกรรม: ทดสอบมาตรฐานฝ4มือแรงงาน
กิจกรรม: ยกระดับฝ4มือและพัฒนาศักยภาพแรงงาน
กิจกรรม: พัฒนาฝ4มือและศักยภาพแรงงานก;อนเข-า

200

88

44

200

60

30

400

194

48.50

100

60

60

1,326

1,063

80.17

31
37
1,200
28
30

137
20
736
6
164

441.94
54.05
61.33
21.43
546.67

2,000

1,001

50.05

2,000

1,001

50.05

1,440
560
317

660
341
238

45.83
60.89
75.08

5,800

7,433

128.16

สู;ตลาดแรงงาน

3.ผลผลิต: พัฒนาฝ4มือแรงงานไทยให-มีผลิตภาพสูงขึ้นเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข;งขัน
กิจกรรม: ยกระดับทักษะฝ4มือแรงงานให-มีศักยภาพและผลิต
ภาพเพื่อการแข;งขัน
-รายการคลินิกพัฒนาฝEมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพ
แรงงาน
แรงงานในสถานประกอบกิจการ
แรงงานนอกระบบ
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ;ายค;าจ-าง
ตามมาตรฐานฝ4มือแรงงาน
ส+งเสริมตามพ.ร.บ.2545
ผลผลิต: พัฒนาศักยภาพฝ4มือแรงงานทั้งระบบให-สอดคล-อง
กับความต-องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ
กิจกรรม: ส;งเสริมและสนับสนุนให-สถานประกอบกิจการ
ดําเนินการฝกอบรมตามพ.ร.บ.ส;งเสริมฯพ.ศ.2545
- รับรองหลักสูตรและคาใชจายในการฝMกอบรมฝEมือแรงงาน
ของสถานประกอบกิจการ 38 แหง
(รับรองแลว 26 แหง คาใชจายที่รับรองแลว 747,406.91
บาท)
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2. หน;วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน (สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานสวัสดิการและ
คุ-มครองแรงงานจังหวัด สํานักงานประกันสังคมจังหวัด และสํานักงานแรงงานจังหวัด)
(ข-อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ) 2557 )
2.1 แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี: รายงานภารกิจสํานักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
2.1.1 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร)การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 –
2559 สู;การปฏิบัติ ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของจังหวัดอุบลราชธานี
ในปEงบประมาณ พ.ศ. 2557 กระทรวงแรงงานในฐานะเจาภาพหลักดานแรงงานนอก
ระบบไดขั บ เคลื่ อนแผนยุ ทธศาสตรการบริ ห ารจั ด การแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 – 2559 สู การปฏิ บั ติ
โดยคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแหงชาติ ไดคัดเลือกจังหวัดเปYาหมาย จํานวน 20 จังหวัดนํารอง
ไดแก 1) เชียงใหม 2) นาน 3) ลําพูน 4) พะเยา 5) เชียงราย 6) ราชบุรี 7) ขอนแกน 8) สงขลา 9) สมุทรปราการ
10) นครปฐม 11) มหาสารคาม 12) อุบลราชธานี 13) พัทลุง 14) กระบี่ และ 15 ) แพร 16) เพชรบูรณ
17) รอยเอ็ด 18) สมุทรสาคร 19) กาญจนบุรี และ 20) จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคเพื่อบริหารจัดการ/
ขับเคลื่อนภารกิจแรงงานกลุมเฉพาะทั้ง 3 ดาน (แรงงานนอกระบบ แรงงานผูสูงอายุ และแรงงานคนพิการ) ใหเปLน
รูปธรรมสามารถปฏิบัติได ทั้งระดับนโยบายและขับเคลื่อนลงสูระดับพื้นทีในจังหวัด ซึ่งสํานักงานแรงงานจังหวัด
อุบ ลราชธานี ไดดํ าเนิ น ตามกระบวนการ/ขั้ น ตอนขั บ เคลื่อนแผนยุทธศาสตรการบริ หารจั ดการแรงงานนอกระบบ
ในปEงบประมาณ พ.ศ. 2557 สรุปไดดังนี้
(1.1) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแตงตั้งหัวหนาสวนราชการในจังหวัด จํานวน 4 คน และผูแทนองคกรหรือกลุมตางๆ จํานวน
5 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน เปLนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด ตามคําสั่ง
จังหวัดอุบลราชธานี ที่ 266/2557 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
(1.2) ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารจั ด การแรงงานนอกระบบจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ หองประชุมนิทรรศการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่ อ รั บ ทราบแนวทางการดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การแรงงานนอกระบบจั ง หวั ด ในปE ง บประมาณ พ.ศ.2557
ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบเลือกประเด็นสําคัญในการดําเนินการแกไขปJญหาแรงงานแรงงานนอกระบบในจังหวัด คือ
ดานสวั ส ดิ การสั งคม (ประกั น สั งคมมาตรา 40) โดยใหคั ด กรองกลุ มเครื อ ขายแรงงานนอกระบบที่ อยู ในความ
รับผิดชอบของหนวยงานภาครัฐ และใหกําหนดเปYาหมายที่จะดําเนินการแกไขปJญหาเชิงประเด็น เพื่อใหเขาถึง
สวัสดิการสังคมในปEงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 5
2.1.2 การสํารวจและบันทึกข-อมูลความต-องการและขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
และข-อมูลผู-สําเร็จการศึกษาในระดับจังหวัด
มีวั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อใหไดทราบถึ งขอมู ล ขอมูล ความตองการแรงงานและการขาดแคลน
แรงงานของสถานประกอบการในระดับจังหวัดที่ถูกตอง ครบถวน และทันตอเหตุการณ สามารถจัดเตรียมกําลังคน
ของประเทศใหสอดคลองกับความตองการของภาคเศรษฐกิจตาง ๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ
จังหวัดและประเทศ
และขอมูลผูสําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปEที่ 3 ขึ้นไปทุกแหงในจังหวัด
(รวมโรงเรียนขยายโอกาส) รวมถึงแนวโนมการเรียนตอและการเขาสูตลาดแรงงานของแรงงานในแตละจังหวัด โดยมี
ระยะเวลาการสํารวจภายในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2557 ซึ่งกลุมเปYาหมายในการสํารวจในครั้งนี้ ประกอบดวย
กลุมที่ 1 นายจางเจาของสถานประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี โดยใชฐานขอมูลจาก
สถานประกอบการที่มีอยูในระบบประกันสังคม โดยวิธีการสุมตัวอยาง (Sampling) จากสถานประกอบการที่มีลูกจาง
ตั้งแต 1 คนขึ้นไป โดยแบงขนาดสถานประกอบการออกเปLน 4 ขนาด คือ 1. สถานประกอบการขนาดเล็กมาก (ลูกจาง
ตั้งแต 1 – 10 คน) 2. สถานประกอบการขนาดเล็ก (ลูกจางตั้งแต 11– 50 คน) 3.สถานประกอบการขนาดกลาง
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(ลูกจางตั้งแต 51 – 200 คน) และ 4. สถานประกอบการขนาดใหญ (ลูกจางตั้งแต 201 คนขึ้นไป) จํานวน 539
ตัวอยาง
กลุมที่ 2 สํารวจขอมูลผูสําเร็จการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปEที่ 3 ขึ้นไปทุกแหง (รวมโรงเรียนขยายโอกาส) จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานอาชีวะจังหวัด และมหาวิทยาลัย
2.1.3 การสํ า รวจค; า ใช- จ; า ยที่ จํ า เปQ น ของแรงงานเพื่ อพั ฒ นาฝ4 มื อ (แรงงานทั่ วไปแรกเข- า
ทํางาน) ในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงคของการสํารวจคาใชจายที่จําเปLนฯ เพื่อทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับคาใชจายที่จําเปLนของแรงงานเพื่อพัฒนาฝEมือ (แรงงานทั่วไปแรกเขาทํางาน) ในแตละจังหวัด และจะนําขอมูล
ที่ไดจากการสํารวจประกอบการพิจารณาเสนอแนะอัตราคาจางขั้นต่ําของแตละจังหวัด โดยกลุมตัวอยางที่ทําการ
สํารวจ จํานวน 420 ตัวอยาง ซึ่ง เปLนแรงงานที่ทํางานในสถานประกอบการทุกขนาดที่ไดรับคาตอบแทนจากการ
ทํางานไมวาจะเปLนคาจางรายวันหรือรายเดือนและมีวุฒิการศึกษาไมเกินชั้น ม.6 ทั้งที่เพิ่งจบการศึกษา หรือจบมา
หลายปEแลว แตไมเคยทํางาน หรือทํางานมาแลวระยะหนึ่งแตมีอายุการทํางานไมเกิน 1 ปE ซึ่งจะดําเนินการสํารวจ
ภายในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2557
2.1.4 โครงการจ-างงานเร;งด;วนและพัฒนาทักษะฝ4มือเพื่อบรรเทาความเดือดร-อนด-านอาชีพ
ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติใหมีงานทําชั่วคราวดวยการจาง
แรงงาน ใหทํางานในงานตางๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน และการพัฒนาฝEมือแรงงานหรือฝMกอาชีพใหกับผูประสบภัย
ธรรมชาติในสาขาอาชีพตางๆ โดยมีรูปแบบกิจกรรม 2 ลักษณะ คือ
(1) กิ จกรรมการจางงานเรงดวน ดวยการจางงานเรงดวนเพื่อใหผู ประสบภัยธรรมชาติ
ผู วางงานและไมมี รายไดและผู ที่ มีความเดื อดรอนดานอาชี พ ไดมี งานทํ าชั่ วคราวดวยการจางงานใหทํ าในงานตางๆ
ที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน
(2) กิจกรรมการพัฒนาทักษะฝEมือ ดวยการจัดการฝMกอาชีพใหแก ประชาชนที่ประสบภัย
ธรรมชาติ ผูวางงาน ผูไมมีรายไดและผูที่มีความเดือดรอนดานอาชีพ ในสาขาอาชีพตางๆ ในการปรับปรุงซอมแซม
สาธารณสมบั ติ ต างๆ โดยหลั กสูตรที่ ฝM กขึ้ นอยู กั บความตองการของประชาชนในพื้ นที่ และความตองการของตลาด
ทั้งนี้ ระยะเวลาการฝMกอาชีพใหเปLนไปตามหลักสูตรที่กําหนด
ในปEงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝEมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนผูประสบภัยธรรมชาติ ประจําปEงบประมาณ
พ.ศ. 2557 เพื่อขอรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงแรงงาน เปLนเงินจํานวน 5,769,000 บาท
(หาลานเจ็ ด แสนหกหมื่ น เกาพั น บาทถวน) โดยมี อํา เภอที่ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ จํ า นวน 23 อํ า เภอ
จํานวน 92 โครงการ รวมเปLนเงินจํานวน 5,769,000 บาท (หาลานเจ็ดแสนหกหมื่นเกาพันบาทถวน) แยกเปLน
โครงการจางงานฯจํ า นวน 46 โครงการ เปL น เงิ น 3,450,000 บาท และโครงการพั ฒ นาทั กษะฝE มือฯ จํา นวน
46 โครงการ เปLนเงิน 2,319,000 บาท
2.2 สวัสดิการและคุ-มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี : รายงานผลการดําเนินงาน
ที่
1

โครงการ
โครงการสงเสริมใหความรูเรื่องแรงงานสัมพันธใหกับสถานประกอบกิจการขนาดกลาง ขนาด
เล็ก และSMEs

ผลงาน

2

โครงการเสริมสรางวินัยการทํางานในภาคอุตสาหกรรม จํานวน 1 รุน 60 คน

3

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทําระบบมาตรฐานการปYองกันและแกไขปJญหายาเสพติดในสถาน 60 คน
ประกอบกิจการ

2 รุ น/80
คน
1 รุ น / 6 0
คน
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ที่

โครงการ
4 โครงการสงเสริมความรูสิทธิดานแรงงานแกนายจางลูกจาง
5 โครงการสงเสริมความรูเพื่อเตรียมความพรอมเด็กกอนเขาสูตลาดแรงงาน

ผลงาน
150 คน
100 คน

6 โครงการสงเสริมและพัฒนาแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ
7 โครงการสงเสริมความรูดานคุมครองแรงงานแกแรงงานนอกระบบ

200 คน

8 โครงการพัฒนาความเขมแข็งเครือขายการคุมครองแรงงานในระบบ
9 โครงการสรางเครือขายการคุมครองแรงงานนอกระบบ

50 คน

10 โครงการสงเสริมความรูเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูสังคมสูงวัย
11 โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
12 โครงการปY อ งกั น และแกไขปJ ญ หาดานเอดสและวั ณ โรคในสถานประกอบกิ จ การ
จํานวน 12 แหง

50 คน

200 คน
50 คน
50 คน
40 คน

นอกจากนี้ สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ยังกลาวเพิ่มเติมวา ปJญหาเรื่องรองเรียน 300 บาท มี
2 กรณี คือ (1) รองเรียนคางจายคาจาง และ (2) ไมจายตามคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท ซึ่งหนวยงานเขาไปตรวจพบ
ไมจายคาจางตามคาแรงขั้นต่ํา 11 แหง และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของแลว
2.3 ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี : รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
รายการ
สถานประกอบกิจการ
จํานวนผูประกันตน
จํานวนผูประกันตน ม.39

กองทุนประกันสังคม
จ.อุบลราชธานี
สาขา อ.เดชอุดม
3,412 แหง
412 แหง
57,625 คน
6,954 คน
8,512 คน
1,512 คน

รวม
3,830 แหง
64,579 คน
10,024 คน

รายการ
จํานวนนายจาง
จํานวนลูกจาง

กองทุนเงินทดแทน
จ.อุบลราชธานี
สาขา อ.เดชอุดม
2,677 ราย
199 ราย
38,168 คน
2,997 คน

รวม
2,876 คน
41,165 คน

รายการ
เปYาหมาย
จํานวนผูประกันตน ม.40

ผู-ประกันตนมาตรา 40
จ.อุบลราชธานี
สาขา อ.เดชอุดม
(ราย)
(ราย)
-

รวม
(ราย)
20,200
19,033

เปHาหมายคงเหลือ
(ราย)
1,167
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กิจกรรม เดือน มกราคม – กุมภาพันธ 2557
(1) จัดหนวยบริการเคลื่อนที่รับสมัครและรับชําระเงินสมทบ ม.40 จํานวน 5 อําเภอ ไดแก อ.วาริน
ชําราบ อ.เมือง อ.เขื่องใน อ.ตาลสุม. และ อ..ศรีเมืองใหม จํานวน 30 จุดบริการ
(2) โครงการประกันสังคมเคลื่อนที่ อ.พิบูลมังสาหาร อ.เขมราฐ จํานวน 4 ครั้ง
(3) โครงการสงเสริมสุขภาพปYองกันโรค และเผยแพรงานประกันสังคม จํานวน 1 ครั้ง
2.4 จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี : รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนากําลังคนของจังหวัดอุบลราชธานี มีกิจกรรมและโครงการ
2.4.1 การฝกอบรม
ที่
โครงการ
ผลงาน
1 โครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได
1 รุน/20 คน
2 โครงการรับงานสูบานเพิ่มรายไดในครัวเรือน
2.1 รับงานสูบานเพิ่มรายไดในครัวเรือน
1 รุน/19 คน
2.2 สงเสริมการรับงานไปทําที่บาน
1 รุน/12 คน
3 โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทํา
- แนะแนวอาชีพใหผูสูงอายุ
2 รุน/20 คน
4 โครงการมีงานทํานําชุมชนเขมแข็ง
1 รุน/20 คน
5 โครงการอบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพ
100 คน
โครงการอบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพ เปLนโครงการที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ทํา MOU
กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดงานนัดพบแรงงานยอย โดยใชระบบอินเตอรเน็ตในการสมัครงาน
2.4.2 กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ที่
โครงการ
1 การแนะแนวอาชีพกอนเขาสูตลาดแรงงาน
1.1 แนะแนวอาชีพใหนักเรียน/นักศึกษา
1.2 แนะแนวอาชีพใหนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา

เปHาหมาย

ผลงาน

1,300 คน
1,904 คน

563 คน
1,904 คน

ประธาน: ขอใหทางจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ชี้แจงเพิ่มกรณี มีการจางแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย มีโทษ
อยางไร
จัดหางานจังหวั ดอุบลราชธานี :การจางแรงงานตางดาวผิ ดกฎหมาย ถาจางแรงงานตางดาว 1 คน ปรับหั วละ
10,000 บาท
ข-อคิดเห็น/สอบถาม/จากที่ประชุม
1. กิจกรรมใดที่สถาบันพัฒนาฝEมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ดําเนินการไดเกือบครบ 100 %
ถามีงบประมาณคงเหลือ และสามารถเปลี่ยนแปลงได สถาบันพัฒนาฝEมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ควรพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพิ่มในกิจกรรมการฝMกหลักสูตรการฝMกเตรียมเขาทํางาน ใหกับกําลังแรงงานใหม เพราะขอมูลผล
การมีงานทําหลักสูตรการฝMกเตรียมเขาทํางาน ปEงบประมาณ 2556 มีเปYาหมาย 375 คน เขาฝMก 522 คน จบฝMก
399 มีงานทํา 369 คน คิดเปLนรอยละ 92.48 รายไดรวมตอเดือน 3,309,768 บาท เปLนกิจกรรมที่ควรสงเสริม
ใหแรงงานใหมไดเขามาฝMก มีงานทํา
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2. หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน มีแนวทางการใหความชวยเหลือแรงงานนอกระบบอยางไร
ในการเขาไปสงเสริม คุมครองและใหไดรับสิทธิสวัสดิการ ตามมาตรา 40 เมื่อมีนโยบายคาจางขั้นต่ําวันละ 300
บาท เชน กรณี รับจางทํางาน หรือ รับจางทําของ และนิยามของคาจาง ครอบคลุมอยางไร
3. คําวา “การจางแรงงาน” กับ “การจางทําของ” เหมือนหรือตางกันอยางไร
4. สวัสดิการตางๆ เชน คา OT หรือ คา Commission ถือ เปLนคาจางหรือไม
5. การจายคาจางลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัด ที่จายคาจางไมถึงเดือนละ 9,000 บาท
ใชระเบียบไหนจาย ในเมื่อรัฐบาลใหจายผูมีวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท
6. ลูกจางตางดาวไดขึ้นทะเบียนหมดหรือไม
7. การเขาสู AEC หนวยงานสั งกั ด กระทรวงแรงงาน เตรี ย มการอยางไร และการจั ด ทํ า
มาตรฐานอาเซียนแลวหรือยัง
หัวหน-าส;วนกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ชี้แจงขอคิดเห็น/สอบถาม/จากที่ประชุม ดังนี้
นายสรรชัย ชอบพิมาย รักษาราชการแทนผู-อํานวยการสถาบันพัฒนาฝ4มือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี :
-ปEงบประมาณ 2557 สถาบั นพั ฒ นาฝE มือแรงงานภาค 7 อุบ ลราชธานี ไดรั บ เปY า หมาย
ดําเนินการเอง จํานวน 4,543 คน ผลการดําเนินงาน ณ 28 กุมภาพันธ 2557 จํานวน 2,704 คน และคงเหลือที่
จะตองดําเนินการอีก 1,839 คน ซึ่งงบประมาณจะจัดสรรใหตามเปYาหมายที่ไดรับอนุมัติ
ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ;
1.การจางแรงงาน กับ การจางทําของ ตัดกันอยูที่ การเขาระบบประกันสังคม
2. คา OT. หรือ คา Commission ไมถือเปLนคาจาง
3.แรงงานนอกระบบทั่ ว ประเทศ 24 ลานคน (อายุ 15 – 60 ปE ) ที่ ไ มไดเขาสู ระบบ
ประกันสังคม
สํานักงานประกันสังคม จะเขาไปคุมครองการขาดรายได ถาแรงงานนอกระบบ สมัครตามมาตรา 40 ผูสมัครจาย
เดือนละ 100 บาท และรัฐบาลจายสมทบเดือนละ 100 บาท
สวัสดิการและคุ-มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
1.นิยามคาจางคือ คาจางรายวัน คาจางรายเดือน และคาจางตามผลงาน
2.การจายคาจางลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัดใชระเบียบการจายคาจางตาม
กระทรวงการคลัง
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
-หนวยงานของรัฐแตละหนวยมีการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป(
2558 ที่ มี ก ารดํ า เนิ น การแลวสวนหนึ่ ง คื อ การจั ด ทํ า ขอตกลงยอมรั บ รวมกั น (Mutual
Recognition
Arrangements: MRAs) ดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักที่จะมีการเคลื่อนยายเสรีใน 7 สาขาอาชีพ (อาชีพแพทย
อาชีพทันตแพทย อาชีพพยาบาล อาชีพวิศวกร อาชีพการสํารวจ อาชีพนักบัญชี และอาชีพสถาปนิก ) ซึ่งแตละสาขา
อาชีพมีสภาวิชาชีพรับผิดชอบการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ สวนกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะกรมพัฒนาฝ(มือแรงงาน
รับผิดชอบในการจัดทํามาตรฐานฝ(มือแรงงานในสาขาชางตางๆ เพื่อใชเปPนเกณฑพื้นฐานในการคัดกรองแรงงานฝ(มือที่จะมีการ
เคลื่อนยายเสรีเขามาทํางานในประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีความคืบหนาในการเตรียมการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพิ่มเติม จะรายงานที่
ประชุมครั้งตอไป
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สถิติจังหวัดอุบลราชธานี : ใหความหมายแรงงานนอกระบบ คือ เปLนแรงงานนอกระบบใน 3 ภาค คือ ภาคการผลิต
ภาคการบริการ และภาคการเกษตร
4.5 โครงการส;งเสริมความร;วมมือด-านแรงงานของจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย
และจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา รองรับประชาคมอาเซียน
ฝDายเลขานุการฯ :
จั งหวัดอุบลราชธานี ไดอนุมัติโครงการสงเสริมความรวมมือดานแรงงานของจังหวั ด
อุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย และจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา รองรับประชาคม โดยมอบสถาบัน
พัฒนาฝEมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี จัดฝMกอบรม สาขาการซอมเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร ระยะเวลาฝMก 84
ชั่วโมง ใหแกครูฝMกและแรงงานชาวกัมพูชา จํานวน 13 คน ฝMกระหวางวันที่ 11 – 24 มกราคม 2557 ณ สถาบัน
พัฒนาฝEมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ซึ่งจัดพิธีเปKดอยางเปLนทางการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ทั้งนี้ ไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากทานผูวาราชการจังหวัด จํานวนเงิน 67,000 บาท และผูวาราชการจังหวัดพระวิหาร
ราชอาณาจักรกัมพูชา สนับสนุนงบประมาณเปLนคาจัดซื้อเครื่องมือ จํานวน 30,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.6 โครงการสร-างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมาร))

ฝDายเลขานุการฯ
กรมเอเชีย ตะวั นออก กระทรวงการตางประเทศ ไดจั ดสรรเงิน งบประมาณรายจายประจํ า ปE
2557 ใหกรมพัฒนาฝEมือแรงงาน 14 ลานบาท เพื่อเปLนคาใชจายในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนประเทศเพื่อน
บาน โดยใหหนวยงานสังกัดกรมพัฒนาฝEมือแรงงาน 21 แหง ที่มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบาน จัดโครงการ
สร-างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมาร)) ซึ่งสถาบันพัฒนาฝEมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ไดรับการ
จัดสรรเงินในครั้งนี้ดวย โดยกําหนดกลุมเปYาหมาย คือ แรงงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สถาบันพัฒนาฝEมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ไดขอคําปรึกษาจากทานผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อจัดทําโครงการสรางทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมาร) โดยทานผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ไดมีหนังสือถึงอธิบดีกรมพัฒนาฝEมือแรงงาน ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ จํานวน๓๕๑,๙๐๐
บาท (สามแสนหาหมื่นหนึ่งพันเการอยบาทถวน) จัดฝMกอาชีพใหกับกําลังแรงงานที่อยูในประเทศลาว โดยเขาฝMกและ
พักอาศัยที่สถาบันพัฒนาฝEมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ทําการฝMก 3 สาขาชางๆ ละ 16 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน
กําหนดแผนการฝMกหวงเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2557 และกรมพัฒนาฝEมือแรงงาน ไดอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ
จํานวน 330,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถวน)
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.7 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต-องการสถานประกอบกิจการ

ฝDายเลขานุการฯ : ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับอัตราคาจางขั้นต่ําทั่วประเทศ เปLน 300 บาท มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2556 เปLนตนไป ถือวาเปLนนโยบายที่มีความสําคัญอยางสูงเพราะคาจางที่เหมาะสมจะมีผลตอความ
เปLนอยูที่ดีของแรงงาน ชวยลดความเหลื่อมล้ําในสังคม และเปLนตัวชวยกระตุนการยกระดับอุตสาหกรรมและสราง
กําลังซื้อภายในประเทศ ซึ่งในระยะสั้นนายจางที่พึ่งพาแรงงานขั้นต่ําที่มีทักษะนอยหรือไมมีทักษะอาจตองแบก
รับภาระตนทุนคาจางที่สูงขึ้น กระทรวงแรงงานซึ่งรับผิดชอบการพัฒนากําลังคนของประเทศ จึงหาแนวทางที่จะทําให
นายจางที่จะไดรับผลกระทบจากการปรับขึ้นคาจางไมกระทบมากเกินไปจนไมสามารถประกอบกิจการไดและตองมี
วิธีการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยการสนับสนุนของภาครัฐ จึงไดจัดทํา “โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตาม
ความต-องการสถานประกอบกิจการ” เพื่อดําเนินการเชิงรุกในการเขาหาสถานประกอบกิจการ เพื่อใหคําปรึกษา
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แนะนําเชิงลึกแกสถานประกอบกิจการและพนักงานในสถานประกอบกิจการในการสรางจิตสํานึกใหรูคุณคาของ
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดและใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เขาใจถึงความสูญเสียที่แฝงอยูในกระบวนการทํางานและ
ดําเนินการแกไขปรับปรุงไดอยางเปLนระบบ มีตอเนื่องและสามารถนําแนวทางไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและ
ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตของสถานประกอบกิจการไดอยางยั่งยืน
โดยในปEงบประมาณ 2555 กรมพัฒนาฝEมือแรงงาน จัดทําโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความ
ตองการสถานประกอบกิจการในสวนกลาง จํานวน 40 แหง ซึ่งปรากฏวา ประสบความสําเร็จ และในปEงบประมาณ
2557 จัดทําคําของบประมาณกับสํานักงบประมาณ เพื่อจัดทําโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความตองการ
สถานประกอบกิจการตอเนื่อง ซึ่งไดรับงบประมาณดําเนินการทั่วประเทศ 75 ลานบาท มีเปYาหมาย 200 แหง และ
อบรมพนักงานไมนอยกวา 20,000 คน
สถาบั น พั ฒ นาฝE มือแรงงานภาค 7 อุ บ ลราชธานี และศู น ยพั ฒ นาฝE มือแรงงานเครื อขายภาค 7
อุบลราชธานี ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ 6 แหง (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัด
รอยเอ็ด จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม) โดยสถาบันพัฒนาฝEมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เปLนผูวาจาง
ทีมที่ปรึกษาเขาไปดําเนินการใหคําปรึกษาทั้ง 6 แหง มีสถาบันการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี 2 แหงที่ยื่นเสนอ
ขอเทคนิค คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และตามคุณสมบัติของที่ปรึกษา
ขอ 1 คือ ตองจดทะเบียนไวกับศูนยที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ซึ่งปรากฏวา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปLนผูมี
คุณสมบัติ และสถาบันพัฒนาฝEมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ไดคัดเลือกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปLนที่ปรึกษา
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความตองการสถานประกอบกิจการในครั้งนี้ หวงระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน
(เดือนมีนาคม – เดือนสิงหาคม 2557 )
หลักเกณฑและคุณสมบัติของสถานประกอบกิจการที่จะเขารวมโครงการฯ ดังนี้
1. เปLนสถานประกอบกิจการใน 10 อุตสาหกรรม ที่อยูในขายบังคับตามพระราชบัญญัติสงเสริม
การการพัฒนาฝEมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ที่มีลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป (1) อาหาร/สินคาเกษตร (2) ยานยนต/
ชิ้นสวน/โลหะ (3)ทองเที่ยว/บริการ (4) เฟอรนิเจอร (5) สิ่งทอและเครื่องนุงหม (6) ไฟฟYา/ เล็กทรอนิกส/
คอมพิวเตอร (7) ผลิตภัณฑสุขภาพ (8) กอสราง (9) อัญมณี/เครื่องประดับ และ (10) โลจิสติกส
2. เปLนสถานประกอบกิจการที่ไดจดทะเบียนแลวและดําเนินการมาแลวตั้งแต 3 ปEขึ้นไป
3. เปLนสถานประกอบกิจการที่มีความพรอมดานการใช IT พื้นฐาน เชน Microsoft Excelและ
Microsoft Word เปLนตน
4. สถานประกอบกิจการยินดีเปKดเผยขอมูลที่จําเปLนที่ใชในการวิเคราะหและประมวลผลผลิตภาพ
แรงงานชวงเริ่มโครงการ ระหวางดําเนินการ และสิ้นสุดโครงการ
จํานวนสถานประกอบกิจการที่เขารวมโครงการ ประกอบดวย
หน;วยงาน
1. สพภ. 7 อุบลราชธานี
2. ศพจ.ศรีสะเกษ
3. ศพจ.ยโสธร
4. ศพจ.รอยเอ็ด
5. ศพจ.มุกดาหาร
6. ศพจ.นครพนม

สถานประกอบกิจการ
บจก.แปYงมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม
บจก.กิจเจริญการเมนท (1993)
บจก.ซาบินา (มหาชน)
โรงพยาบาลรอยเอ็ด – ธนบุรี
บจก. พรีเมียร ควอลิตี้ สตารช
บจก.โกรเบสทอาหารแชแข็ง

กลุ;มอุตสาหกรรม
อาหาร/สินคาเกษตร
สิ่งทอและเครื่องนุงหม
สิ่งทอและเครื่องนุงหม
บริการ
อาหาร/สินคาเกษตร
อาหาร

จํานวนลูกจ-าง
464 คน
140 คน
872 คน
307 คน
230 คน
260 คน
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ฝDายเลขานุการฯ กล;าวต;อว;า โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานฯ นี้ มีตัวชี้วัดในเรื่องการลดตนทุนไมนอยกวารอยละ 5
และเพิ่มผลิตภาพแรงงานไมนอยกวารอยละ 5 ในสวนของสถาบันพัฒนาฝEมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี มีสถาน
ประกอบกิจการ 3 แหง สมัคร คือ บริษัท อุบลเกษตรพลังงาน จํากัด บริษัท เอส.เอส.การสุรา จํากัด และบริษัท แปYง
มันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม จํากัด และมีคณะทํางานคัดเลือกสถานประกอบกิจการโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตาม
ความตองการสถานประกอบกิจการ โดยมีหัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดอุบลราชธานี ประธานหอการคาจังหวัดอุบลราชธานี รวมเปLนคณะทํางานคัดเลือก
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธาน : มอบฝ>ายเลขานุการฯ รายงานเรื่องเพื่อพิจารณา
ฝDายเลขานุการ : จากอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ กพร.ปจ. ที่กําหนดไวในเรื่องการประสานแผนงาน และ
จึ ง อยากผลั ก ดั น งาน กพร.ปจ. ในการบู ร ณาขั บ เคลื่ อ นแผนการพั ฒ นากํ า ลั ง แรงงานในภาพรวมของจั ง หวั ด
อุบลราชธานี โดยมีแนวทาง คือ ฝ>ายเลขานุการ กพร.ปจ. จะทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนา
กําลังแรงงานจังหวั ดอุบลราชธานี (ภาคผลิ ต ภาคบริการ และภาคเกษตร) จากนั้นจัด ประชุ ม จัดหาขอมู ลความ
ตองการแรงงานฝEมือของสถานประกอบกิจการ วิเคราะหความตองการ จัดสงขอมูลใหจังหวัด/กลุมจังหวัด หนวยงาน
ที่เกี่ยวของผลิตแรงงานฝEมือ และจัดสงขอมูลใหสถานประกอบกิจการในจังหวัดอุบลราชธานี
มติที่ประชุม มอบฝ>ายเลขานุการฯ เสนอรางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนากําลังแรงงานจังหวัด
อุบลราชธานีใหผูวาราชการจังหวัดลงนามคําสั่งฯ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
-การฝกวิชาชีพให-กับผู-ต-องขังเพื่อให-มีรายไดผู-บัญชาการเรือนจํากลางอุบลราชธานี : กลาววา ปJจจุบัน มีผูตองขัง 4,900 (ชาย 4,200 คน และหญิง 700
คน) มีรายไดวันละ 30 บาท และถาทางสถานประกอบกิจการจะจางทําของเปLนชิ้นหรือรายวัน สามารถใชบริการ
กลุมผูตองขังได เพื่อชวยใหผูตองขังมีรายได เมื่อออกไปสูโลกภายนอกจะไดไมตองกลับเขามาอีก และขอความรวมมือ
ทางสถาบันพัฒนาฝEมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี สนับสนุนการฝMกอบรม และสวนหนึ่งที่มีแรงงานมีฝEมือ ขอใหทาง
สถานประกอบกิจการ ถาจะมีการจางใหทําของที่ใชฝEมือ สามารถที่จะใชบริการจากกลุมผูตองขังได เพื่อสงเสริมให
ผูตองขังมีรายได
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี : กลาววา การทํางานโดยหลักตองการคนมีฝEมือ แตในขณะเดียวกันก็
ตองการคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถที่จะปรับตัวเขากับการทํางานกับโลกภายนอกนอก เหมือนกับทาง
สถานบันพัฒนาฝEมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ฝMกและสงออกไปทํางานได
นายองอาจ ตั้งมิตรประชา ผู-ทรงคุณวุฒิ: กลาววา การใชแรงงานนอกจากจะคํานึงถึงเรื่องฝEมือแลว ยังตองให
ความสําคัญกับเครื่องมือในการทํางาน เครื่องมือเปLนตัวนํา และเปLน Know-how ที่ผูผลิตนําเขามา ตองพัฒนากําลัง
แรงงานใหมีความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือตางๆ ในแตละงานวามีขั้นตอนการใชเครื่องมือเหลานี้อยางไร
ป=ดประชุม

เวลา 16.00 น.

(นางทัศนี ขจัดมลทิน)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายสรรชัย ชอบพิมาย)
ผูตรวจรายงานการประชุม

