แผนพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
นผ 3.1

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ

หลักสูตร

ชม.

รวมทัง้ สิ้น

หน่วย รวม
นับ ทัง้ สิ้น
คน

1,220

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดาเนินการเอง

คน

870

ส่งเสริมสถานประกอบกิจการดาเนินการ

คน

350

คน

40

กลุ่มเป้าหมาย

วันที่
คัดเลือก

ระยะเวลาการฝึก
ระบุ วัน/เดือน/ปี

สถานที่ฝึกอบรม

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า
1. โครงการเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (เจ้าภาพ ศป.)
1.1 สาขาการทาลูกประคบอาบอบสมุนไพร

การฝึกอาชีพเสริม

30 ชม.

คน

20

ผูจ้ ะประกอบอาชีพอิสระ 1-พ.ย.-64

15-19 พ.ย. 64

ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

1.2 สาขาการทาลูกประคบอาบอบสมุนไพร
แผนงานบูรณาการ สร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว

การฝึกอาชีพเสริม

30 ชม.

คน

20

ผูจ้ ะประกอบอาชีพอิสระ 1-ธ.ค.-64

13-17 ธ.ค. 64

ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

คน

60

2. โครงการ พัฒนาปัจจัยพืน้ ฐานด้านการท่องเที่ยว (เจ้าภาพ สพท. )

- ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

60

1. สาขานวดฝ่าเท้าเพือ่ สุขภาพ

การฝึกยกระดับฝีมือ 30 ชม.

20

ผูว้ า่ งงาน

2-ธ.ค.-64

20-24 ธ.ค. 64

ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

2. สาขาการบริการที่เป็นเลิศ

การฝึกยกระดับฝีมือ 30 ชม.

20

ผูว้ า่ งงาน

27-ธ.ค.-64

10-14 ม.ค. 65

ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

การฝึกยกระดับฝีมือ 30 ชม.

20

ผูว้ า่ งงาน

5-ม.ค.-65

24-28 ม.ค. 65

ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

9-มี.ค.-65

โรงแรมเดอะวัน จ.บึงกาฬ

3. สาขาการทาของที่ระลึก
แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาผูป้ ระกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
3. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ (เจ้าภาพ ศป.)
1.สาขาการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบกิจการ
2.สาขาเทคนิคการเพิม่ ผลิตภาพแรงงาน
4. โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบกิจการสมัยใหม่เพือ่ เพิม่ มูลค่าสินค้า
หรือบริการในชุมชน (เจ้าภาพ ศป.)

คน

70

แห่ง

1

6 ชม.

50

วิสาหกิจชุมชน

1-มี.ค.-65

การฝึกยกระดับฝีมือ 36 ชม.

20
40

วิสาหกิจชุมชน

28-มี.ค.-65 4 - 12 เม.ย. 65

การฝึกอาชีพเสริม

คน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.เมืองบึงกาฬ

1.สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

การฝึกอาชีพเสริม

36 ชม.

20

2.สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

การฝึกอาชีพเสริม

36 ชม.

20

ผูจ้ ะประกอบอาชีพอิสระ 3-ม.ค.-65

10-15 ม.ค. 65

บ้านโนนเค็ง ตาบลคาแก้ว อ.โซ่พิสัย

27-ม.ค.-65

7-12 ก.พ. 65

บ้านคาแก้ว ตาบลคาแก้ว อ.โซ่พิสัย

ผู้จะประกอบอาชีพอิสระ

แผนงาน พืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
5. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริม
การพั
มือส่แรงงาน
5.1 ฒกินาฝี
จกรรม
งเสริมและสนับสนุนให้ สปก. ดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน

คน

430

คน

350

คน

350

แห่ง

2

5.2 กิจกรรมส่งเสริมและเพิม่ สิทธิภาพกระบวนการรับรองความรู้
ความสามารถตามกฏหมาย

คน

80

- ส่งเสริมการลดการสูญเสียเพือ่ ความปลอดภัยผ่านการ
รับรองความรูค้ วามสามารถ

คน

80

1. สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

คน

15

บุคคลทั่วไป

8-ธ.ค.-64

สนพ. บึงกาฬ

2. สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

คน

10

บุคคลทั่วไป

16 ก.พ. 65

สนพ. บึงกาฬ

3. สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

คน

15

บุคคลทั่วไป

20 เม.ย. 65

สนพ. บึงกาฬ

4. สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

คน

15

บุคคลทั่วไป

8 มิ.ย. 65

สนพ. บึงกาฬ

5. สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

คน

10

บุคคลทั่วไป

6 ก.ค. 65

สนพ. บึงกาฬ

6. สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

คน

15

บุคคลทั่วไป

7 ก.ย. 65

สนพ. บึงกาฬ

คน

140

คน

20

(เจ้าภาพ สพ.)
1) รายการ รับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานของ
สถานประกอบกิจการตาม พ,ร,บ, ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6. โครงการ ยกระดับเพือ่ เพิม่ ศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
(เจ้าภาพ สพท.)
- ฝึกเตรียมเข้าทางาน
1.สาขาตกแต่งทรงผมสตรี

ฝึกเตรียมเข้าทางาน 240+140

- ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

20

คน

บุคคลทั่วไป

20-ม.ค.-65 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 65

กศน.บึงกาฬ

120

1.สาขาเทคนิคการติดตั้ง ซ่อมและบารุงรักษาระบบโซล่าเซลล์

การฝึกยกระดับฝีมือ

30 ชม.

20

แรงงานใหม่

5-ม.ค.-65

17-21 ม.ค. 65

อบต.ปากคาด

2.สาขาเทคนิคการติดตั้ง ซ่อมและบารุงรักษาระบบโซล่าเซลล์

การฝึกยกระดับฝีมือ

30 ชม.

20

แรงงานใหม่

9-ก.พ.-65

21-25 ก.พ. 65

สพป.บึงกาฬ

3.สาขาการขับรถยกฟอร์คลิฟท์ (Forklift Truck) อย่างปลอดภัย

การฝึกยกระดับฝีมือ

30 ชม.

4.สาขาการพัฒนาภาวะผูน้ า

การฝึกยกระดับฝีมือ

30 ชม.

5.สาขาการทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

การฝึกยกระดับฝีมือ

30 ชม.

6.สาขาการขับรถยกฟอร์คลิฟท์ (Forklift Truck) อย่างปลอดภัย

การฝึกยกระดับฝีมือ

30 ชม.

20

แรงงานในสถานประกอบกิจการขนาด
กลาง

10-ม.ค.-65

24-28 ม.ค. 65

บริษัทรับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จากัด

20

แรงงานในสถานประกอบกิจการขนาด
กลาง

1-พ.ย.-64

10-14 พ.ย. 64

บริษัทย่านฉาง รับเบอร์(ไทยแลนด์) จากัด

20

แรงงานในสถานประกอบกิจการขนาด
กลาง

6-พ.ย.-64

18-22 พ.ย. 64

บริษัทย่านฉาง รับเบอร์(ไทยแลนด์) จากัด

20

แรงงานในสถานประกอบกิจการขนาด
กลาง

8-ธ.ค.-64

20-24 ธ.ค. 64

บริษัท ส กิจชัย บึงกาฬ จากัด

9-มี.ค.-65

21-25 มี.ค. 65

สนพ. บึงกาฬ

7. โครงการ ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพือ่
รองรับการแข่งขัน (เจ้าภาพ สมฐ)

คน

180

7.1 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพือ่ รองรับการจ่ายค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือ

คน

20

ฝึกยกระดับฝีมือ
1.สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

การฝึกยกระดับฝีมือ

20

แรงงานในสถานประกอบกิจการขนาด
ย่อม

ทดสอบฯ

20

แรงงานทั่วไป

14-ต.ค.-64

26-27 มี.ค. 65

สนพ. บึงกาฬ

แรงงานทั่วไป

14-ต.ค.-64

20-21 พ.ย. 64

สนพ. บึงกาฬ

ทดสอบ
1.สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
7.2 กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
1.ช่างเครือ่ งปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1

ทดสอบฯ

12 ชม.

160
20

2.ช่างเครือ่ งปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1

ทดสอบฯ

12 ชม.

20

แรงงานทั่วไป

14-ต.ค.-64

21-22 พ.ค. 65

สนพ. บึงกาฬ

3.ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

ทดสอบฯ

12 ชม.

20

แรงงานทั่วไป

14-ต.ค.-64

25-26 ธ.ค. 64

สนพ. บึงกาฬ

4.ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

ทดสอบฯ

12 ชม.

20

แรงงานทั่วไป

14-ต.ค.-64 23-24 เม.ย. 65

สนพ. บึงกาฬ

5.พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคา) ระดับ1

ทดสอบฯ

12 ชม.

20

นักศึกษาปีสุดท้าย ระดับ ปวช. ขึ้นไป

14-ต.ค.-64

12-13 มี.ค. 65

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

6.สาขาอาชีพผูค้ วบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ1

ทดสอบฯ

18 ชม.

20

นักศึกษาปีสุดท้าย ระดับ ปวช. ขึ้นไป

14-ต.ค.-64

17-19 ธ.ค. 64

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

7.ช่างบารุงรักษารถยต์ ระดับ1

ทดสอบฯ

18 ชม.

20

นักศึกษาปีสุดท้าย ระดับ ปวช. ขึ้นไป

14-ต.ค.-64

7-9 ม.ค. 65

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

8.ช่างบารุงรักษารถยนต์ ระดับ1

ทดสอบฯ

18 ชม.

20

นักศึกษาปีสุดท้าย ระดับ ปวช. ขึ้นไป

14-ต.ค.-64

4-6 ก.พ. 65

วิทยาลัยเทคนิคเซกา

8. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพือ่ เพิม่ โอกาสใน
การประกอบอาชีพ (เจ้าภาพ ศป.)

คน

คน

120

8.1 กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ

80

1.สาขาการทาขนมไทยและเบเกอรี่

การฝึกอาชีพเสริม

30 ชม.

20

แรงงานนอกระบบ

13 - 14 ธ.ค. 64

ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ

2.สาขาบาริสต้ามืออาชีพ

การฝึกอาชีพเสริม

30 ชม.

20

แรงงานนอกระบบ

20 - 24 ธ.ค. 64

ต. ไคสี อ.เมือง

3.สาขาการทาขนมไทยและเบเกอรี่

การฝึกอาชีพเสริม

30 ชม.

20

แรงงานนอกระบบ

10 - 14 ม.ค. 65

ต. ศรีวไิ ล อ.ศรีวไิ ล

การฝึกอาชีพเสริม

30 ชม.

20
20

ผูต้ ้องขัง

24 - 28 ม.ค. 65

เรือนจาจังหวัดบึงกาฬ

20

นักเรียนจบ ม.3

4.สาขาการปูกระเบื้อง
8.2 กิจกรรม เพิม่ ทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ
1.สาขาช่างเครือ่ งปรับอากาศขนาดเล็ก

คน
เตรียมเข้าทางาน 280+140

8.3 กิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
1.สาขาการผลิตสินค้าและของที่ระลึกสาหรับนักท่องเที่ยว

คน
การฝึกอาชีพเสริม

30 ชม.

9. โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทางาน
ในศตวรรษที่ 21 (เจ้าภาพ สพท.)
กิจกรรม เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทางานใน
ศตวรรษที่ 21
1.สาขาการตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
2.สาขาเทคโนโลยีการติดตัง้ และบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
อินเวอร์เตอร์
3.สาขาการใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้าอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน

กศน.บึงกาฬ

20
20

คน

60

คน

60

การฝึกยกระดับฝีมือ 30 ชม.

15-มี.ค.-65 1 เม.ย- 30พ.ค. 65

การฝึกยกระดับฝีมือ 30 ชม.

20
20

การฝึกยกระดับฝีมือ 30 ชม.

20

แรงงานสตรี

27-ม.ค.-65

7-11 ก.พ. 65

เทศบาลบึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง

4-ม.ค.-65
28-ม.ค.-65

24-28 ม.ค. 65
7-11 ก.พ. 65

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล
วิทยาลัยเทคนิคเซกา

นักศึกษาปีสุดท้าย ระดับ ปวช. ขึ้นไป

8-ก.พ.-65

21-25 ก.พ. 65

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล

นักศึกษาปีสุดท้าย ระดับ ปวช. ขึ้นไป
นักศึกษาปีสุดท้าย ระดับ ปวช. ขึ้นไป

แผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย
10. โครงการฝึกอบรมแรงงานผูส้ ูงอายุเพือ่ เพิม่ โอกาสในการ
ประกอบอาชีพ (เจ้าภาพ ศป.)

คน

80

กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานผูส้ ูงอายุเพือ่ เพิม่ โอกาสในการประกอบอาชีพ

คน

80

1.สาขาการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก

การฝึกอาชีพเสริม

30 ชม.

20

ผูส้ ูงอายุ

1-พ.ย.-64

15-19 พ.ย. 64

ตาบลโนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

2.สาขาการทาไม้กวาดดอกหญ้า

การฝึกอาชีพเสริม

30 ชม.

20

ผูส้ ูงอายุ

1-ธ.ค.-64

13-17 ธ.ค. 64

อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

3.สาขาการจักสาน

การฝึกอาชีพเสริม

30 ชม.

20

ผูส้ ูงอายุ

4-ม.ค.-65

17-21 ม.ค. 65

อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

4.สาขาการทาไม้กวาดดอกหญ้า

การฝึกอาชีพเสริม

30 ชม.

20

ผูส้ ูงอายุ

2-ธ.ค.-64

14-18 ก.พ. 65

อ.ศรีวไิ ล จ.บึงกาฬ

