
รวมทัง้สิ้น     1,590
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานด าเนินการเอง 890

ส่งเสรมิสถานประกอบกิจการด าเนินการ 700
แผนงานยุทธศาสตร ์การเกษตรสรา้งมูลค่า
2. โครงการเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ์แปรรปูเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฝ่ายพัฒน์ฯ) 20
    สาขา การพฒันานวัตกรรมผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า วันที่ 16 - 20 พ..ค. 65 ณ สนพ.ระนอง 20
แผนงานบรูณาการ พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
5. โครงการพัฒนาบคุลากรรองรบัอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (ฝ่ายพัฒน์ฯ) 40
     - พัฒนาบคุลากรด้านโลจิสติกส์ 40
     สาขา การใช้โปรแกรม Microsoft ในการบริหารสินค้าคงคลัง วันที่ 21 - 25 ม.ีค 65 ณ อ.เมอืง 20
     สาขา การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธภิาพ วนัที่ 20 - 24 มิ.ย. 65 ณ อ.เมือง 20

แผนงานยุทธศาสตร ์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
7. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ (ฝ่ายส่งเสรมิฯ) 70

1
8. โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าหรอืบรกิารในชุมชน 
(ฝ่ายส่งเสรมิฯ)

20

   สาขา การพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้ประกอบกจิการ (11 ม.ค. - 30 มี.ค. 65) (สนพ.ระนอง) 20
แผนงานยุทธศาสตร ์พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
9. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรบัการทอ่งเที่ยวและบรกิารใหม้ีมูลค่าสูง (ฝ่าย
ส่งเสรมิฯ)

120

    สาขา นวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพ 30 ชม. 22 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2564 (สนพ.ระนอง) 20
    สาขา การประกอบธรุกิจร้านกาแฟ 30 ชม. 13 - 16 ธ.ค. 2564 (สนพ.ระนอง) 20
    สาขา การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชน ยุค Thailand 4.0 30 ชม.13-16 ธ.ค. 2564 (อ.สุขส าราญ) 20
    สาขา พนักงานนวดไทย 30 ชม. 18 - 22 เม.ย. 2565 (สนพ.ระนอง) 20
    สาขา ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 30 ชม. 16 - 20 พ.ค. 2565 (สนพ.ระนอง) 20
    สาขา ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 30 ชม. 6 - 10 ม.ิย. 2565 (สนพ.ระนอง) 20
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์
12. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความรว่มมือเครอืข่าย และส่งเสรมิการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(ฝ่ายทดสอบฯ)

760

    12.3  กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให ้สปก. ด าเนินการพฒันาฝีมือแรงงาน  (เจ้าภาพ สพ.) 700
700

    12.6 กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มสิทธภิาพกระบวนการรับรองความรู้ความสามารถตามกฏหมาย 60
           - ส่งเสริมการลดการสูญเสียเพื่อความปลอดภยัผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ 60
      สาขา ช่างไฟฟา้ภายในอาคาร (23 พ.ย. 2564) 15
      สาขา ช่างไฟฟา้ภายในอาคาร (23 มี.ค. 2565) 15
      สาขา ช่างเคร่ืองปรับอากาศในบ้านและการพาณิชยข์นาดเล็ก (24 มี.ค.2564) 10

           1) รายการ รับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการพฒันาฝีมือแรงงานของสถานประกอบ
กิจการตาม พ,ร,บ, ส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

แผนการพัฒนาฝีมอืแรงงาน ประจ าปงีบประมาณ 2565 จ าแนกตามผลผลติ/กิจกรรม/โครงการ (รายไตรมาส)
กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน

                                                                        ส านักงานพัฒนาฝีมอืแรงงานระนอง                             ขอ้มลู ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564           

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม  เป้าหมายรวม (คน)



      สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(25 เม.ย. 2565) 10
      สาขา ช่างไฟฟา้ภายในอาคาร (23 พ.ค. 2565) 10
แผนงานยุทธศาสตร ์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
13. โครงการ ยกระดับเพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน  (ฝ่ายพัฒน์ฯ) 100
    - ฝึกเตรยีมเข้าท างาน 20
    สาขา ช่างแต่งผมบรุุษ 280+140 ชั่วโมง  วนัที่  20 ธ.ค 64 - 16 ก.พ. 65  สนพ.ระนอง 20

    - ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 80
    สาขา การประกอบธรุกิจร้านกาแฟ วนัที่ 7- 11 ก.พ. 65 สนพ.ระนอง 20
    สาขา การซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์เล็กเพื่อการเกษตร  วนัที่ 16 - 20 พ.ค. 65 สนพ.ระนอง 20
    สาขา ช่างเสริมสวย วนัที่ 28 ก.พ. - 4 มี.ค 65 สนพ.ระนอง 20
    สาขา เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานและการสร้างจิตส านึกรักองค์กร 15 - 19 ส.ค.65 สนพ.ระนอง 20

14. โครงการ ยกระดับแรงงานไทยใหไ้ด้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือรองรบัการแข่งขัน 
(เจ้าภาพ สมฐ)

180

   14.1  กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรบัการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
(ฝ่ายทดสอบฯ)

20

           - ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
   สาขา ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง (16  - 18 มี.ค. 2565) 20
           - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ
   สาขา ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง (19  - 20 มี.ค. 2565) 20
   14.2  กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ (ฝ่ายทดสอบฯ) 160
   สาขา ช่างไฟฟา้ภายในอาคาร (21 - 22 ธ.ค. 2564)   (สนพ.ระนอง) 20
   สาขา ช่างเคร่ืองปรับอากาศในบา้นและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (15 - 16 มี.ค. 2565) (สปก.) 15
   สาขา พนักงานการใช้คอมพวิเตอร์(ประมวลผลค า)(23 - 24 ธ.ค. 2564) (สนพ.ระนอง) 20
   สาขา ช่างบ ารุงรักษารถยนต์(16 - 17 มิ.ย. 2565) (สนพ.ระนอง) 15
   สาขา ช่างไฟฟา้ภายในอาคาร (19 - 20 พ.ค. 2565) (สนพ.ระนอง) 15
   สาขา ช่างไฟฟา้ภายในอาคาร (26 - 27 พ.ค. 2565) (สนพ.ระนอง) 0
   สาขา ช่างบ ารุงรักษารถยนต์(23 - 24 มิ.ย.2565)  (สนพ.ระนอง) 20
   สาขา พนักงานการใช้คอมพวิเตอร์(ประมวลผลค า)(12 - 13 ม.ค. 2565) (สนพ.ระนอง) 20
   สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(26 - 27 มี.ค. 2565) (สถานประกอบกิจการ) 15
   สาขา พนักงานการใช้คอมพวิเตอร์(ประมวลผลค า)(27 - 28 เม.ย. 2565) (สนพ.ระนอง) 20
   สาขา พนักงานการใช้คอมพวิเตอร์(ตารางค านาณ)(20 มี.ค. 2565) (สนพ.ระนอง) 0
   สาขา พนกังานการใช้คอมพิวเตอร์(โปรแกรมน าเสนองาน)(20 ก.ค. 2565) (วิทยาลัยชุมชนระนอง) 0
   สาขา พนักงานนวดไทย (25 - 26 เม.ย. 2565) (สนพ.ระนอง) 0
15. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเปา้หมายเฉพาะเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 
(ฝ่ายพัฒน์ฯ)

120

   15.1 กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเปา้หมายเฉพาะ 80
        - แรงงานนอกระบบ
   สาขา การรักษาความปลอดภยั  วนัที่ 13 - 17 มิ.ย. 65 สนพ.ระนอง 20
   สาขา การประกอบอาหารไทย  วนัที่ 22 - 26 พ.ย. 64 สนพ.ระนอง 20
  สาขา การท าน้ าพริกเพื่อการประกอบอาชีพ 13 - 17 ธ.ค. 64 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 20
        - กลุ่มผู้ดูแลคนพิการ
   สาขา การท าพรมเช็ดเทา้  16 - 20 พ.ค. 65 อ.เมือง 20



   15.2 กิจกรรม เพ่ิมทกัษะด้านอาชีพแก่นักเรยีนที่ไม่ได้เรยีนต่อหลังจบการศึกษาภาคบงัคับ 
(ฝ่ายพัฒน์)

20

    - ฝึกเตรยีมเข้าท างาน
    สาขา ช่างไฟฟา้ภายในอาคาร 280+140 ชั่วโมง  วนัที่  4 เม.ย. - 3 มิ.ย. 65  สนพ.ระนอง 5
    สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280+140 ชั่วโมง  วันที่  4 เม.ย. - 3 มิ.ย. 65  สนพ.ระนอง 5
    สาขา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 280+140 ชั่วโมง วนัที่  4 เม.ย. - 3 มิ.ย. 65  สนพ.ระนอง 10
   15.3 กิจกรรม พัฒนาฝีมือแรงงานสตรเีพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต (ฝ่ายพัฒน์) 20
   สาขา การเพน้ทผ้์าปาเต๊ะ  วนัที่ 28 มี.ค - 1 เม.ย.65 อ. เมือง 20

17. โครงการเสรมิสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรบัการท างานในศตวรรษที่ 21 (ฝ่าย
ส่งเสรมิฯ)

60

กิจกรรม เสรมิสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรบัการท างานในศตวรรษที่ 21 60
   สาขา การออกแบบติดต้ังและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ (30 ชม) 15 - 19 พ.ย. 2564 (สนพ.รน) 20
   สาขา การออกแบบติดต้ังและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ (30 ชม) 11 - 15 เม.ย. 2565 (สนพ.รน) 20
   สาขา การออกแบบติดต้ังและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ (30 ชม) 9 - 13 พ.ค. 2565 (สนพ.รน) 20
แผนงานบรูณาการ เตรยีมความพรอ้มเพ่ือรองรบัสังคมสูงวัย
18. โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ (ฝ่ายพัฒน์)) 100
กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 100
     สาขา การประกอบอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม   วนัที่ 9 - 13 พ.ค 65 อ.เมือง 20
     สาขา การแปรรูปอาหารไทย-อีสาน   วนัที่ 17 - 21 ม.ค. 65 ณ อ าเภอกระบรีุ 20
     สาขา การแปรรูปอาหารเพื่อการจ าหน่าย    11 - 15 ก.ค. 65 อ กะเปอร์ 20
     สาขา การท าผลิตภณัฑ์จักสานจากเส้นใยสังเคราะห ์  วันที่ 10 - 14 ม.ค. 65 ณ อ าเภอกะเปอร์ 20
     สาขา การประกอบอาหารไทย   วนัที่ 7 - 11 ก.พ. 65 ณ อ าเภอเมือง 20


