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¤Ó¹Ó
รายงานประจําป 2559 จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปและผลการดําเนินงานของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 9
พิษณุโลก ในรอบป ซึ่งรายงานฉบับนี้ไดนําเสนอขอมูล จํานวน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 : เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป เชน ประวัติ บทบาทหนาที่ โครงสรางองคกร และโครงสรางบุคลากรของหนวยงาน
สวนที่ 2 : สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
สวนที่ 3 : ประมวลผลงานสําคัญ ดานการฝกอบรม โครงการพระราชดําริฯ ประเมินความรู ความสามารถ สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร
ตาม พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ การสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความตองการของสถานประกอบการ โครงการกิจกรรมอื่นๆ
โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหแกประชาชน จ.พิษณุโลก โครงการกิจกรรมอื่นๆ และกิจกรรมวันสําคัญตางๆ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ขอขอบคุณทุกกลุมงานและทุกฝายตลอดจนเจาหนาที่ทุกคน ที่ใหความทุมเทในการดําเนินงาน
ในทุกๆ กิจกรรม จนผลงานของสถาบันฯ สําเร็จลุลวงไดตามเปาหมาย และยังใหความรวมมือสนับสนุนขอมูลในการจัดทํารายงานประจําป 2559
ฉบับนี้ดวยดี สถาบันฯ หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ไดรับทราบขอมูลการใหบริการดานการฝกอาชีพ การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และผลการดําเนินงานในรอบหนึ่งป 2559 ของสถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

ÊÒÃºÑÞ
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ 1 : เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
บทบาทหนาที่ตามกฎหมาย
โครงสรางหนวยงาน
ทําเนียบผูบริหาร
โครงสรางบุคลากร
อัตรากําลังเจาหนาที่
สวนที่ 2 : สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2559
สวนที่ 3 : ประมวลผลงานตามภารกิจ
การฝกอบรม
โครงการพระราชดําริฯ
ประเมินความรู ความสามารถ สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ตาม พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
การสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความตองการของสถานประกอบกิจการ
โครงการกิจกรรมอื่นๆ
โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหแกประชาชน จ.พิษณุโลก
กิจกรรมวันสําคัญตางๆ
คณะผูจัดทํา
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สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เดิมชื่อสถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงานภาคเหนือตอนกลางจังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งขึ้นเพื่อสนอง
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งแถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2535
โดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมที่วา “รัฐบาลจะมุงเนน
การยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของประชาชนทุกสาขาอาชีพใหสูง
ขึ้น พรอมกับกระจายความเจริญออกสูภูมิภาคและชนบท สนับสนุน
ใหภาคอุตสาหกรรมขยายตัว มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ดีและเพียงพอ
มารองรั บ ส ง เสริ ม การลงทุ น พั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต การตลาด
การจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรงรัดพัฒนาฝมือแรงงานใหมีคุณภาพ
สูง และเพียงพอตอความตองการ สนับสนุนการกระจายการลงทุนของ
ภาคเอกชนในภูมิภาค ดวยมาตรการสงเสริมการลงทุนในดานภาษีอากร
เปนพิเศษ กําหนดเขตการใหสิทธิและประโยชนดานภาษีอากร ในการนี้
ไดแบงพืน้ ทีอ่ อกเปน 3 เขต เพือ่ จูงใจนักลงทุนโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจ
ที่ 3 ใหมากที่สุด”
จังหวัดพิษณุโลก เปนจังหวัดหนึ่งซึ่งอยูในพื้นที่สงเสริมการลงทุน
เขต 3 และมีบทบาทสําคัญในการเปนศูนยกลางทางการคา การศึกษา
การปกครอง เปนพื้นที่เปาหมายของการกระจายพัฒนาเมืองและบริการ
พื้นฐาน รวมทั้งการกระจายอุตสาหกรรมไปสูภูมิภาค เปนศูนยกลาง
ทางการขนสง การบริการ การทองเทีย่ ว และอุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดบิ

มีความพรอมดานปจจัยสนับสนุนการผลิตหลายอยาง โดยเฉพาะดาน
วัตถุดบิ และกําลังแรงงานซึง่ มีอยูเ ปนจํานวนมาก แตกาํ ลังแรงงานสวนใหญ
ทีม่ อี ยูน นั้ เปนแรงงานไรฝม อื ซึง่ จําเปนจะตองไดรบั การยกระดับมาตรฐาน
ฝมือแรงงานใหสูงขึ้น สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานที่มีอยูเดิม 2 แหง คือ
นครสวรรคและลําปาง ไมสามารถใหบริการการพัฒนาฝมือแรงงานได
อยางทั่วถึงและตองรับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดตางๆ ถึง 16 จังหวัด
สิ่งเหลานี้ ไมวานโยบายรัฐบาล ความพรอมของจังหวัด ความจําเปนที่
จะตองมีการพัฒนาฝมือแรงงาน เปนสิ่งสําคัญที่เกื้อหนุนใหมีการจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาฝมอื แรงงานขึน้ ในจังหวัดนี้ เพือ่ สนองนโยบายการกระจาย
ความเจริญสูภูมิภาค และขยายการใหบริการการพัฒนาฝมือแรงงานได
อยางทั่วถึงตลอดจนรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในปจจุบันและ
อนาคต ซึง่ จําเปนตองผลิตแรงงานฝมอื เพือ่ สนองความตองการของธุรกิจ
และอุ ต สาหกรรม สถาบั น พั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน 9 พิ ษ ณุ โ ลก จึ ง ถู ก
กอตัง้ ขึน้ โดยเปนหนวยงานในสังกัดของกรมพัฒนาฝมอื แรงงาน กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม (เปลีย่ นชือ่ เปนกระทรวงแรงงานในปจจุบนั )
และไดทาํ พิธเี ปดอยางเปนทางการ เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม 2538 โดยมีทตี่ งั้
อยูใ นทีส่ าธารณประโยชน หนองลาด เลขที่ 99 หมู 6 ตําบลมะตูม อําเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
4

จังหวัดพิษณุโลก มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว รองรับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เปนจังหวัดทีต่ งั้ จุดตัดสีแ่ ยกอินโดจีน เสนทางการคมนาคม
เชื่ อ มต อ ภู มิ ภ าคอิ น โดจี น นอกจากนี้ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกยั ง เป น แหล ง
ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ และที่สําคัญเปนที่ประดิษฐานของพระพุทธ
ชินราช ณ วันพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งไดรับการกลาวขานวา
เปนพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลก เปนพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัย
หลอดวยทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย
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สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เปนหนวยงานราชการ
บริหารสวนกลาง ระดับกอง มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1. ดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานและ
ศักยภาพแรงงาน โดยใชเทคโนโลยีระดับกลางและระดับสูงเพื่อสราง
ผูชํานาญการเฉพาะทาง
2. ดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝมือแรงงานและ
ศักยภาพแรงงานและผูประกอบการ
3. ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงาน และดําเนินการแขงขัน
ฝมือแรงงานทุกระดับของเขตที่รับผิดชอบ
·ÕèμÑé§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
4. สงเสริมประสานการสรางเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงานและ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ตั้งอยูเลขที่ 99 หมูที่ 6 ศักยภาพแรงงานและผูประกอบการ รวมทั้งการบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงานในเขตพื้นที่
ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก หางจากตัวเมือง 13 กิโลเมตร
5. สนับสนุนการใชหรือปรับปรุงระบบ รูปแบบ หลักสูตร อุปกรณ
เบอรโทรศัพท 055299270-5 โทรสาร 0 5529 9278
ชวยฝกเทคโนโลยีการพัฒนาฝมือแรงงาน
6. สงเสริม และสนับสนุนภาคเอกชนใหมสี ว นรวมในการพัฒนาฝมอื
แรงงานและศักยภาพแรงงานตามกฎหมายเกีย่ วกับการสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงานในเขตพื้นที่
7. ดําเนินการออกใบอนุญาตใหแกผปู ระกอบการอาชีพในเขตพืน้ ที่
8. ควบคุ ม ดู แ ล ให คํ า ปรึ ก ษา และสนั บ สนุ น ด า นเทคนิ ค และ
บุคลากรใหกับศูนยพัฒนาฝมือแรงงานในเขตพื้นที่
9. สนับสนุนการฝกอบรมฝมือแรงงานดานเทคนิคและบุคลากร
ใหกับศูนยพัฒนาฝมือแรงงานในเขตพื้นที่
10. สงเสริมการมีสว นรวม ประสานความเชือ่ มโยง สรางและพัฒนา
เครือขายการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานทั้งในและตางประเทศ
11. เป น ฝ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาแรงงานและ
ประสานงานการฝกอาชีพจังหวัด
12. ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
5

2. พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานและผูประกอบกิจการใหสามารถ
แขงขันไดในตลาดโลก
3. สงเสริมการมีสว นรวมและสรางเครือขายการพัฒนาฝมอื แรงงาน

ÈÙ¹Â¾Ñ²¹Ò½‚Á×ÍáÃ§§Ò¹ã¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ
ไดแก ศพจ.นาน ศพจ.แพร ศพจ.สุโขทัย ศพจ.อุตรดิตถ และ
ศพจ.เพชรบูรณ

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤
ÂØ·¸ÈÒÊμÃ¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò½‚Á×ÍáÃ§§Ò¹ (¾.È.2555-2559)

1. ยกระดับแรงงานของประเทศใหเปนแรงงานฝมือตามมาตรฐาน
ฝมือแรงงานในระดับสากล
2. เพิ่มผลิตภาพแรงงานและยกระดับรายไดของกําลังแรงงาน
3. องคกรมีขีดความสามารถสูงในการพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 1 : กําหนด ทดสอบและสรางระบบรับรองมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันในระดับสากล
ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางความเขมแข็งเครือขายพัฒนาฝมือแรงงาน
ยุทธศาสตรที่ 3 : เตรียมความพรอมฝมือแรงงานเพื่อรองรับการ
เปนประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 4 : เปนศูนยกลางขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การพัฒนาฝมอื แรงงานทีม่ คี วามทันสมัยและ
มีขีดความสามารถสูง
ยุทธศาสตรท่ี 5 : เพิม่ ประสิทธิภาพองคกรใหเปนผูน าํ ในการพัฒนา
ฝมือแรงงาน

ÇÑ²¹¸ÃÃÁÍ§¤¡Ã
H –Hearing : รับฟงความคิดเห็น
E-Effectiveness : ประสิทธิผล
A-Accoutability : รับผิดชอบ
R-Reform : เปลี่ยนแปลง
T-Trust : ซื่อสัตย สุจริต

¤‹Ò¹ÔÂÁÍ§¤¡Ã

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹

รอบรู – สรางสรรค -พัฒนา

“กําลังแรงงานไทยมีสมรรถนะไดมาตรฐานสากล”
(Workforce with world class competency)

¤‹Ò¹ÔÂÁÃ‹ÇÁ
1.
2.
3.
4.

¾Ñ¹¸¡Ô¨
1. จั ด ทํ า และพั ฒ นามาตรฐานฝ มื อ แรงงานให ส อดคล อ งกั บ
มาตรฐานสากล
6

มุงมั่นทํางานเปนทีมเชิงรุก
ใฝเรียนรู
มีจิตบริการ
สานสรางเครือขาย

â¤Ã§ÊÃŒÒ§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ Ê¶ÒºÑ¹¾Ñ²¹Ò½‚Á×ÍáÃ§§Ò¹ 9 ¾ÔÉ³ØâÅ¡
โครงสรางหนวยงาน
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
กลุมงานสงเสริมการพัฒนา
ฝมือและศักยภาพแรงงาน

กลุมงานพัฒนาฝมือ
และศักยภาพแรงงาน

ฝายประสานการพัฒนา
ฝมือแรงงาน

ฝายแผนงานและวิชาการ

ฝายชางกลโรงงาน

ฝายสงเสริมและทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน

ฝายบริหารทั่วไป

ฝายฝกการประกอบการ
และฝกพิเศษ

งานแผนงานและรายงานผล
งานวิชาการและคํารับรอง
งานติดตามและประเมินผล
งานจัดการประชุมสัมมนา
และประสานโครงการพิเศษ
งานหองสมุด

ฝายชางไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส

งานมาตรฐานฝมือแรงงาน

งานสารบรรณ
งานการเจาหนาที่
งานจัดการประชุม
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

งาน พ.ร.บ. สงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน

ฝายชางยนต

งานทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน
งานแขงขันฝมือแรงงาน

ฝายชางไมและกอสราง
ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง
7
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นายประเสริฐ ธัญญเจริญ
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการในปงบประมาณ 2559
ระหวางวันที่ 8 มกราคม 2559- ปจจุบัน

ลําดับที่

รายชื่อ

ระยะเวลาดํารงตําแหนง

ตําแหนง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นายนิวัฒน อัศเวศน
นายสัณทรา เกตุพันธุ
นายประสาน เบญจพร
นายสมใจ บุญประสิทธิ์
นายสันติ บํารุงคุณากร
นายธนวัน ทองสุกโชติ
นายสันติ บํารุงคุณากร
นางภาวนุช ฟุงลัดดา
นางคนิงนิจ โกศัลวัฒน
นางนฤมล คงไพบูลย
นายวิชัย ผิวสอาด
นายสัณหพจน บางตาย
นายประเสริฐ ธัญญเจริญ

7 ธันวาคม 2536 - 1 มิถุนายน 2538
9 มิถุนายน 2538 - 23 มีนาคม 2541
24 มีนาคม 2541 - 5 ตุลาคม 2543
6 ตุลาคม 2543 - 18 ตุลาคม 2544
19 ตุลาคม 2544 - 31 มกราคม 2546
3 มีนาคม 2546 - 31 พฤษภาคม 2547
1 มิถุนายน 2547 - 26 พฤศจิกายน 2547
26 พฤศจิกายน 2547 - 23 ธันวาคม 2553
24 ธันวาคม 2553 - 30 กันยายน 2554
15 พฤษภาคม 2555 - 15 มีนาคม 2556
3 มิถุนายน 2556 - 14 พฤศจิกายน 2557
5 มิถุนายน 2558 – 15 พฤศจิกายน 2558
8 มกราคม 2559 - ปจจุบัน

ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
รักษาการผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอาํ นวยการ
ผูอํานวยการ
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ุ
นายประเสริ
ธัญญเจริ
นายสั
ณหพจน ฐ บางต
าย ญ

ํานวยการสถาบั
ฒนาฝ
มือแรงงานภาค
ผูผูอําอนวยการสถาบั
นพันฒพันาฝ
มือแรงงานภาค
9 พิษณุ9 โพิลกษณุโลก

กลุมงานพัฒนาฝมือและศักยภาพแรงงาน

กลุมงานสงเสริมการพัฒนาฝมือและศักยภาพแรงงาน

นายสุพัฒน แกวรัตนากร

นายสงกรานต เพิ่มฤาชัย

หัวหนากลุมงานพัฒนาฝมือและศักยภาพแรงงาน

หัวหนากลุมงานสงเสริมการพัฒนาฝมือและศักยภาพแรงงาน

ฝายประสาน
การพัฒนาฝมือแรงงาน

ฝายฝกการประกอบการ
และฝกพิเศษ

ฝายแผนงาน
และวิชาการ

งาน พ.ร.บ.สงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน

งานธุรการกลุมงาน

ฝายชางกลโรงงาน

ฝายชางไฟฟา
และอิเล็คทรอนิคส

ฝายชางยนต

ฝายชางไม
และกอสราง

ฝายสงเสริมมาตรฐาน
และทดสอบฝมือแรงงาน

ฝายบริหารทั่วไป

ศูนยฝกอบรม
เทคโนโลยีชั้นสูง

นางสาวนอยหนา บางศรีองค

วาง

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

นางสาวหญิงแรก กันชู

นายเดนดวง ลําเพยพล

นางปพิชญา จั่นตอง

นางนวลฤดี พิมุขกรพงศ

นายสุนทร แกววิฬา

นายเดนดวง ลําเพยพล

นายบุญเลิศ พูลทอง

นายมานะ พูนบานแขก

นายสุนทร แกววิฬา

นายสุนทร แกววิฬา

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานปฏิบัติการ

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ

หัวหนาฝาย

หัวหนาฝาย

หัวหนางาน

ธุรการกลุมงาน

หัวหนาฝาย

หัวหนาฝาย

หัวหนาฝาย

หัวหนาฝาย

หัวหนาฝาย

หัวหนาศูนย

นายจักรพันธ จอดดวงจันทร

นางสาวขนิษฐา ฟองภู

นางศรีเพ็ญจันทร เจติยานนท

นายบัณฑิตย เฟองรุง

นายสมนึก ไพรินทร

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน
ชํานาญการ

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน
ปฏิบัติการ

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน
ชํานาญการ

นิติกร

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน
ชํานาญการ

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน
ปฏิบัติการ

นางวราภรณ จอดดวงจันทร

นางสาวรัตนาพร จุยชื่น

นายณรงคศักดิ์ โททอง

วาที่ ร.ท. สมเกียรติ์ ปอมบุญมี

นายอุบล อินทรชัง

นายบุญเสริม ไชยกาล

นางสุจิรา จันทรรอด

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน
ชํานาญการ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ครูฝกฝมือแรงงาน ระดับ ช3

ครูฝกฝมือแรงงาน ระดับ ช3

ครูฝกฝมือแรงงาน ระดับ ช3

ครูฝกฝมือแรงงาน ระดับ ช2

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน
ปฏิบัติการ

หัวหนาฝาย

นางสาวเกษศิรินทร รุงธนาวัฒน นางสาวกฤตสุดา เขียวอุบล
นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน
ชํานาญการ

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน

นายศิวลักษณ เนตรสาร

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

งานธุรการ

งานยานพาหนะ

นายสุพจน อ่ําสุข

นายอานน นาคแจม

นายสยมภู ชมภูษา

นายสมคิด อุนมอน

นางสาวโมรี บุญคง

นางสาวแสงดาว กลเรียน

นายวันชัย ฉัตรศรีชัย

นายรัฐวัตร คงธรรมชาติ

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน
ชํานาญการ

ครูฝกฝมือแรงงาน ระดับ ช2

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน
ชํานาญการ

ครูฝกฝมือแรงงาน ระดับ ช3

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน
ชํานาญการ

พนักงานขับรถยนต ระดับ ส2

งานธุรการกลุมงาน

นางปนิตา โอภาธัญภูมิ

นางวิลาวัลย สมรรถสหัสชัย

นางสาวฑิฆัมพร สอนจันทร

นายณัฐวุฒิ ศฤงคอนันต

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

พนักงานขับรถยนต ระดับ ส2

นางสุพัตรา ทองมวง

นายตฤณภัทร จันทรฉาย

นายพงศพีระ ครุฑดิลกานันท

นายยุทธศักดิ์ ปรีชาชาญ

นายอานัส เพ็ชรแอน

นายพินิตย นิคมขํา

นางสาวปาริชาต กลปราณีต

นายบุญธรรม ตันบุศย

นางยุวะดี นาคไพจิตร

นางมนทิรา ใจชื้น

นางสาวอโนรา เอี้ยวสุวรรณ

นายไพศาล เพชรสุน

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน
ชํานาญการ

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน
ชํานาญการ

ครูฝกฝมือแรงงาน ระดับ ช3

ครูฝกฝมือแรงงาน ระดับ ช3

ครูฝกฝมือแรงงาน ระดับ ช3

ครูฝกฝมือแรงงาน ระดับ ช2

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

พนักงานพิมพ ระดับ ส3

พนักงานขับรถยนต ระดับ ส2

นางสาวกัลยามาศ มั่นเหล็ก

นายสมชาย แสนทวีสุข

นายสุรชัย ดวงมณี

นายปทมาสน เกษนอย

นายมนู เสนาชัย

นางสาววาสนา นรารัตนประดิษฐ

นายอัครภาค มั่นคง

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน
ปฏิบัติการ

ครูฝกฝมือแรงงาน ระดับ ช2

ครูฝกฝมือแรงงาน ระดับ ช3

ครูฝกฝมือแรงงาน ระดับ ช3

ครูฝกฝมือแรงงาน ระดับ ช2

นักวิชาการเงินและบัญชี

พนักงานขับรถยนต ระดับ ส2

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
นางวันทนา สุขแกน

นายลม หอยพูน

พนักงานพิมพ ระดับ ส3

ครูฝกฝมือแรงงาน ระดับ ช2
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กลุม/ฝาย

ขาราชการ

ผูอํานวยการ
กลุมงานสงเสริมการพัฒนาฝมือและศักยภาพแรงงาน
ฝายประสานการพัฒนาฝมือแรงงาน
ฝายฝกการประกอบการและฝกพิเศษ
ฝายแผนงานและวิชาการ
งาน พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
กลุมงานพัฒนาฝมือและศักยภาพแรงงาน
ฝายชางกลโรงงาน
ฝายชางยนต 2
ฝายชางไมและกอสราง
ฝายชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ฝายสงเสริมและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง
ฝายบริหารทั่วไป
รวม

1
1
3
2
3
1
1
1
1
1
1
3
9
28

ลูกจางประจํา พนักงานราชการ
1
3
3
5
3
1
5
21

1
2
1
4
8

รวม
1
1
3
3
4
3
1
4
4
6
4
4
1
39

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
10

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2559
Ê¶ÒºÑ¹¾Ñ²¹Ò½‚Á×ÍáÃ§§Ò¹ 9 ¾ÔÉ³ØâÅ¡

11

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ ¾.Ã.º. Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò½‚Á×ÍáÃ§§Ò¹ ¾.È.2545
»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2559

12

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ â¤Ã§¡ÒÃÍÑ¹à¹×èÍ§¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔÏ
Ê¶ÒºÑ¹¾Ñ²¹Ò½‚Á×ÍáÃ§§Ò¹ 9 ¾ÔÉ³ØâÅ¡

13

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ÍÔÊÃÐ/ÁÒμÃ°Ò¹½‚Á×ÍáÃ§§Ò¹
»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2559

14

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ ´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾áÃ§§Ò¹
»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2559

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ â¤Ã§¡ÒÃÍ×è¹æ
»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2559
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»ÃÐÁÇÅ¼Å§Ò¹μÒÁÀÒÃ¡Ô¨ ´ŒÒ¹¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ

Ê‹Ç¹·Õè 3

¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ดําเนินการฝกทักษะฝมือและศักยภาพ
แรงงาน หลักสูตรเขาทํางาน (เตรียม ข.)
สาขาช า งไม เ ครื่ อ งเรื อ น (280 ชม.)
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม
2559 ใหแกแรงงานเพื่อนําไปประกอบ
อาชีพภายหลังถูกเลิกจาง/วางงาน จํานวน
6 คน ณ ฝายชางไมและกอสราง สถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

สพร.9 พิษณุโลก จัดฝกอบรมอาชีพเสริม สาขา การ
ปนโอง ระหวางวันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2559 ให
แกผูเขารวมโครงการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพ
ติดในระบบสมัครใจ “โรงเรียนวิวัฒนพลเมืองฝาย
ปกครองพิษณุโลก รุนที่ 3 ประจําป 2559” จํานวน
60 คน ณ กองร อ ยอาสารั ก ษาดิ น แดนจั ง หวั ด
พิษณุโลกที่ 2 ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก
16

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรม
พัฒนาฝมือแรงงานกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมการฝก
อบรมการพัฒนาฝมือแรงงานสาขาการประกอบอาหาร
รองรับโครงการครัวไทยสูครัวโลก...ณ หอสมุดเทศบาล
นครพิษณุโลก การฝกอบรมครั้งนี้เปนความรวมมือ
ระหวางสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 9 พิษณุโลกและ
สํานักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ในการจัดฝกอบรมใหกบั
ผูป ระกอบการรายยอยรุน ละ 25 คน ระยะเวลาฝกอบรม
5 วัน /30 ชั่วโมงโดยจะอบรมการประกอบอาหารสี่ภาค
ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีที่ใหความสําคัญกับรสชาติิ
อาหารที่เปนมาตรฐานเดียวกันรองรับการทํางานทั้งใน
และตางประเทศ ทั้งนี้ตั้งเปาฝกอบรมพอครัวแมครัว

เมื่อวันที่ 19-24 กันยายน 2559 ฝกอบรมหลักสูตรการประกอบอาหาร ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
17

â¤Ã§¡ÒÃ¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔÏ

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 นายประเสริฐ ธัญญเจริญ ผูอํานวยการ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก นําคณะเจาหนาที่เฝารับ
เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
กุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อติดตาม
ผลการปฏิบตั งิ านโครงการตามพระราชดําริ ณ โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน อาทรอุทิศ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
โดยรองผูว า ราชการจังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ เจริญสุรภิรมย
ตรวจเยี่ยมความเรียบรอยและชมการสาธิตฝกอาชีพใหแกนักเรียนใน
สาขาการทําพัดจากผาทอพื้นเมือง และสาขาการทําปกสมุดบันทึก
จากผาทอพื้นเมือง

18

»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ ÊÒ¢Òª‹Ò§ä¿¿‡ÒÀÒÂã¹ÍÒ¤ÒÃ
μÒÁ ¾.Ã.º. Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò½‚Á×ÍáÃ§§Ò¹ (©ºÑº·Õè 2) ¾.È.2557
วันที่ 12 กันยายน 2559 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
9 พิษณุโลกไดดําเนินการประเมินเพื่อขอรับหนังสือ
รับรองความรูความสามารถ (Licence) สาขาชางไฟ
ฟาภายในอาคาร ณ ศูนยการประเมินความรูความ
สามารถสถาบันพัฒนาฝมอื แรงงาน 9 พิษณุโลกโดยการ
สัมภาษณประกอบการพิจารณาเอกสารหลักฐานเพื่อ
ออกหนังสือรับรองความรูค วามสามารถใหแกพนักงาน
ในสถานประกอบการทีท่ าํ งานเกีย่ วกับระบบไฟฟา ตาม
วันที่ 13 กันยายน 2559 สถาบันพัฒนาฝมอื แรงงาน
9 พิษณุโลก ไดเปดรับสมัครผูมีความประสงคจะ
ขอรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ สาขา
ชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ ระบบไฟฟาใหกับ
พนักงานในสถานประกอบกิจการบุคคลทั่วไปที่มี
อาชีพดานการติดตัง้ ไดเขายืนคํารองขอประเมิน เพือ่
นําไปประกอบการขอรับหนังสือรับรองความรูค วาม
สามารถตอไป จํานวน 20 คน ณ โรงฝกงานชางไฟฟา
ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
19

¡ÒÃ·´ÊÍºÁÒμÃ°Ò¹½‚Á×ÍáÃ§§Ò¹áË‹§ªÒμÔ

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลกดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางไฟฟาภายใน
อาคาร ระดับ 1 ใหกับผูประกอบอาชีพชางไฟฟา จํานวน 18 คนเพื่อเตรียมตัวขอรับรองความรูความสามารถสาขาชางไฟฟาภายในอาคาร
ตามพ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ณสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก
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¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò½‚Á×ÍáÃ§§Ò¹
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559– 2 มิถนุ ายน
2559 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 9
พิษณุโลก จัดฝกอบรมหลักสูตรการ
เปนผูประเมินตามพ.ร.บ.สงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.
2557 โดยมี นายประเสริฐธัญญเจริญ
เปนประธานในพิธเี ปดการฝกอบรม ณ
โรงแรมท็อปแลนด อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก

ระหวางวันที่ 14, 22- 24 สิงหาคม 2559
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
จัดฝกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรดาน
ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสมรรถนะรวม
วิชาชีพดานการทองเที่ยวอาเซียน สา
ขาบริกร (Waiter) ใหแกพนักงานจาก
สถานประกอบกิจการประเภทโรงแรม
ในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก จํ า นวน 20 คน
ณ โรงแรมท็อปแลนด พิษณุโลก
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วันที่ 25 สิงหาคม 2559 พลเอก ศิรชิ ยั ดิษฐกุล
รัฐมนตรีวา การกระทรวงแรงงาน เปนประธาน
ในพิธีเปดงาน “The Best of DSD 2016”
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและยกยอง
เชิดชูเกียรติใหกับบุคคลและหนวยงานที่มี
ผลงานดี เ ด น ด า นการพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน
ประจําปพ.ศ.2559 ณ สโมสรทหารบก ถนน
วิภาวดีรังสิต พญาไท กรุงเทพมหานครโดยมี
ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานและ
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานให ก ารต อ นรั บ ณ
สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต พญาไท
กรุงเทพฯ

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 9 พิษณุุโลก เขาเยี่ยม
สถานประกอบการ ประสานการฝกอบรมฝมือ
แรงงาน ในจังหวัดพิษณุโลก เชน หางสรรพสินคา
โรบินสัน บริษทั เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด
โรงเรียนสอนภาษา PLS ฯลฯ
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วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอาคารฝกอบรมสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก นายธัชชัยสีสุวรรณรองผูวา
ราชการจังหวัดพิษณุโลกเปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพจังหวัด หรือ กพร.ปจ. จังหวัด
พิษณุโลก ครัง้ ที่ 2/2559 โดยในทีป่ ระชุมรับรองผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพแหงชาติ ครัง้ ที่ 1/2559
ที่และประชาสัมพันธเกี่ยวกับการรับรองความรูความสามารถตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) ...

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 59 นายกรีฑา สพโชค อธิบดี
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานเดิ น ทางไปมอบหนั ง สื อ
รับรองความรูค วามสามารถชางไฟฟาภายในอาคาร
ใหแกชางไฟฟาภายในอาคาร ในงานมหกรรมการ
ประเมินวันนัดพบชางไฟ ชางไฟดีตองมี Licence
2016 ใหมนุษยไฟฟา
23

â¤Ã§¡ÒÃà¾ÔèÁ¼ÅÔμÀÒ¾áÃ§§Ò¹μÒÁ¤ÇÒÁμŒÍ§¢Í§Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานภาค 9 พิษณุโลก (นายประเสริฐ ธัญญเจริญ) ใหเกียรติ
เปนประธานในพิธีเปดการฝกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเขาสูกระบวนการจางงาน
(กลุมคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ) สาขาชางแตงผมบุรุษจํานวน
20 คนเพือ่ ชวยเหลือคนพิการทีม่ ศี กั ยภาพไดมงี านทํา มีอาชีพที่
มัน่ คงมีรายไดเปนของตนเอง เพือ่ นําไปสูก ารพัฒนาคุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ้นดําเนินการฝกระหวางวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2559
ณ อาคารปฏิบัติการเสริมสวยสตรี สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
ภาค 9 พิษณุโลกโดยวิทยากรจากชมรมชางผมเสริมสวยเทศบาล
นครพิษณุโลกและลามภาษามือจากสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพิษณุโลก

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลกไดจัดการประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
ประจําปงบประมาณ 2559 (สิ้นสุดโครงการ Final Report) ของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลกและศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
ในเครือขาย ณหองประชุมอาคารฝกอบรม สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก
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â¤Ã§¡ÒÃ¡Ô¨¡ÃÃÁÍ×è¹æ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 พลตรี ธนาจารุวัตรองแมทัพภาคที่ 3 เปน
ประธานในพิ ธี ม อบวุ ฒิ บั ต รให กั บ กํ า ลั ง พลจากกองทั พ ภาคที่ 3
ในพื้ น ที่ 17 จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ที่ สํ า เร็ จ การฝ ก อบรมอาชี พ เสริ ม
สาขาการป น โอ ง ซี เ มนต จํ า นวน 60 คน ดํ า เนิ น การฝ ก ระหว า ง
วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน 9 พิษณุโลก โดย นายประเสริฐ ธัญญเจริญ ผูอํานวยการ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 9 พิษณุโลก กลาวตอนรับ และพันโท
ชุติชัย อาทิตย ฝายกิจการพลเรือน ศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองทัพ
ภาคที่ 3 ก...

วันที่ 22 กันยายน 2559 นายเดนดวง
ลําเพยพล รักษาราชการแทน ผูอ าํ นวยการ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
เปนประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร การฝก
อบรมหลักสูตรยกระดับฝมือสาขาการติด
ตั้งและบํารุงรักษากลองวงจรปด ซึ่งเปน
โครงการความรวมมือ (MOU) ระหวาง
กรมพัฒนาฝมือแรงงานกับบริษัท ดิจิตอล
โฟกัส จํากัดโดยมีผูสนใจเขารวมฝกอบรม
จากจังหวัดในภาคเหนือ จํานวน 61 คน
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วันที่ 20 เม.ย. 59 นายประเสริฐ ธัญญเจริญ ผูอ าํ นวยการสถาบันพัฒนาฝมอื แรงงานภาค 9 พิษณุโลกนําทีมเจาหนาทีแ่ ละผูร บั การฝกออกบริการ
ซอมอุปกรณไฟฟาและรถจักรยานยนตใหแกประชาชนตามโครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชนจังหวัดพิษณุโลกประจําเดือน
เมษายน 2559 ณ โรงเรียนบานนาดอน ต.บอภาค อ.ชาติตระการจ.พิษณุโลก โดยนายชูชาติ กีฬาแปง ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลกไดเยี่ยมชม
และใหกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และผูรับการฝก
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานภาค 9 พิ ษ ณุ โ ลกได ร ว มจั ด กิ จ กรรม
โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุขสรางรอยยิ้ม
ใหประชาชน”ประชาสัมพันธภารกิจของหนวยงาน
และใหบริการซอมรถจักรยานยนตใหกบั ประชาชน
ที่ขอรับบริการ ณ วัดหนองกาดํา ตําบลพงชาลี
อําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก
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วันที่ 10 สิงหาคม 2559 สถาบันพัฒนา
ฝ มื อ แรงงาน 9 พิ ษ ณุ โ ลกร ว มกั บ ส ว น
ราชการสั ง กั ด กระทรวงแรงงานจั ง หวั ด
พิษณุโลกเขารวมโครงการสวดมนตเจริญ
จิ ต ภาวนาเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระ
นางเจ า ฯพระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ วัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง
จ.พิษณุโลก
เมื่อเวลา 07.29 น. ของวันที่ 12 ส.ค. 2559 ที่บริเวณหนาศาลากลาง
จังหวัดพิษณุโลกนายประเสริฐธัญญเจริญผูอํานวยการสถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน 9 พิษณุโลก พรอมคณะเจาหนาที่รวมตักบาตรขาวสาร
อาหารแหงแดพระภิกษุสามเณรจํานวน 85 รูปเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ฯเนื่องในวโรกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
จากนั้ น ได ร ว มลงนามถวายพระพร และถวายราชสดุ ดี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระสงฆ
ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรทหารกอง
เกียรติยศยิงปนสลุดหลวง 21 นัดดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่
ทรงประกอบพระราชกรณีกิจเพื่อปวงชนชาวไทย
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