
โครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ อำาเภอยีง่อ จงัหวดั
นราธวิาส

*****************************

ชือ่โครงการ  :  ฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร ประจำา
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 256 ๔
แผนงาน      :  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน
งาน       :  งานสง่เสรมิและสนับสนุนความเขม้แข็งของชมุชน
หมวด       :  คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนือ่งการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ 
ยทุธศาสตร ์  :  แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้
87

         ยทุธศาสตรท์ี ่2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

         2.1 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็
โครงการที ่   :  04/๒๕ 64

หลกัการและเหตผุล

วกิฤตไวรัสโคโรน่าหรอืโควดิ-๑๙ สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การ
ประกอบอาชพีของประชาชนในพืน้ที ่

รัฐบาลจงึสัง่การใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ปรับกลยทุธก์ารทำางาน
อยา่งมขีอ้จำากดั การสง่เสรมิเสรมิอาชพีแกป่ระชาชนทีไ่ดรั้บผลกระทบ
จากมาตรการป้องกนัโควดิ-๑๙ โดยกระตุน้เศรษฐกจิใหท้อ้งถิน่จา้ง
แรงงานตลอดจนสรา้งงานเพือ่ชว่ยเหลอืประชาชนทีไ่ดรั้บผลกระทบ 
ประกอบกบัพระราชบญัญัตสิภาตำาบลและองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไ้ขเพิม่เตมิจนถงึฉบบัปัจจบุนั มาตรา ๖๗ (๖) 
มาตรา ๖๘ (๗) กำาหนดใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลมหีนา้ทีส่ง่เสรมิการ
พัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร และพรบ.กำาหนดแผน
และขัน้ตอนการกระจายอำานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำาหนดอำานาจและหนา้ทีใ่นการจัดระบบการ
บรกิารสาธารณะ มาตรา ๑๖ (๖) การสง่เสรมิ การฝึกและประกอบอาชพี



 ปัจจบุนัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ ไดจั้ดฝึกอบรมอาชพี
ตา่งๆใหก้บักลุม่ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร แมบ่า้นและผูด้อ้ยโอกาส ตดิตอ่กนั
เป็นเวลา ๓ ปีแลว้ โดยในแตล่ะปีมผีูส้นใจเขา้รว่มโครงการเป็นจำานวน
มาก จากการตอบแบบสอบถามความสนใจในการประกอบอาชพี พบวา่
ประชาชนสว่นใหญม่ตีามความตอ้งการเขา้รับการฝึกอบรมงานหตัถกรรม
จากฝีมอื อาทเิชน่ การสานตะกรา้จากพลาสตกิ การทำาพานขนัหมาก 
(ขนัหมากมสุลมิ) ฯลฯ ซึง่ผูท้ีผ่า่นการฝึกอบรมสามารถจะนำาความรูท้ีไ่ด ้
ไปประกอบอาชพีเลีย้งตนเองและครอบครัว  และสามารถใชเ้วลาวา่งให ้
เกดิประโยชนใ์นลกัษณะการรวมกลุม่ สามารถลดรายจา่ย เพิม่รายไดใ้ห
กบัครัวเรอืนอกีทางหนึง่

คณะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ เล็งเห็นความ
สำาคญัในเรือ่งการสง่เสรมิอาชพี จงึไดจั้ดฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผู ้
ดแูลคนพกิาร ใหก้บักลุม่คนดงักลา่วขึน้

-๒-

วตัถปุระสงค์
1. เพือ่ใหค้นพกิารและผูด้แูลคนพกิารมงีานทำาและสง่เสรมิอาชพี

ใหม้ั่นคงยิง่ขึน้
2. เพือ่พัฒนาฝีมอืคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร และผลติภณัฑใ์ห ้

ชมุชน
3. เพือ่สง่เสรมิความรูแ้ละทักษะดา้นอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคน
พกิาร
4. เพือ่เพิม่รายไดแ้ละลดรายจา่ยในครัวเรอืน
5. เพือ่ใหค้นพกิารและผูด้แูลคนพกิารไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ

ประโยชนต์อ่ตนเองและครอบครัว

กลุม่เป้าหมาย
     คนพกิารและผูด้แูลคนพกิารในพืน้ทีต่ำาบลจอเบาะไดรั้บผลก
ระทบจากสถานการณ์โควดิ-๑๙  จำานวน ๒๕ คน

สถานทีด่ำาเนนิการ
     ณ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กอลัฮดูา ตำาบลจอเบาะ อำาเภอยีง่อ 
จังหวดันราธวิาส

วธิดีำาเนนิการ
1. เขยีนโครงการและหลกัสตูรการฝึกอบรมอาชพีเพือ่ขออนุมัติ



2. ประชาสมัพันธห์ลกัสตูรใหผู้ส้นใจเขา้รว่มโครงการ
3. ประสานงานเจา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้ง จัดหาวทิยากร
4. จัดเตรยีมวสัดอุปุกรณ์ เอกสาร ทีใ่ชฝึ้กอบรม
5. ดำาเนนิโครงการตามมาตรการในการเฝ้าระวงั ป้องกนั และ

ควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
6. ประเมนิผลการดำาเนนิโครงการและรายงานผล

 ระยะเวลาในการดำาเนนิการ 
วนัที ่  22 – 23  กนัยายน  ๒๕๖๔

 งบประมาณ
ตามขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานสรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชน  งานสง่เสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ของ
ชมุชน งบดำาเนนิงาน คา่ใชส้อยรายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัิ
ราชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย
ในการจัดทำาโครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร 
ตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หนา้ 87 ลำาดบั
ที ่4 ตัง้งบประมาณไว ้4 ๐,๐๐๐ บาท เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยดงันี ้(ราย
ละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย)   
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ผูร้บัผดิชอบโครงการ

งานพัฒนาชมุชน สำานักปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ 
อำาเภอยีง่อ จังหวดันราธวิาส

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

1. ทำาใหค้นพกิารและผูด้แูลคนพกิารมงีานทำาและสง่เสรมิ
อาชพีใหม้ั่นคงยิง่ขึน้

2. ทำาใหเ้ป็นการพัฒนาฝีมอืคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร 
และผลติภณัฑใ์หช้มุชน

3. ทำาใหเ้พิม่ความรูแ้ละทักษะดา้นอาชพีใหแ้กค่นพกิารและ
ผูด้แูลคนพกิาร

4. เพิม่รายไดแ้ละลดรายจา่ยในครัวเรอืน



5. คนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ
ประโยชนต์อ่ตนเองและครอบครัว

ผูเ้ขยีนโครงการ

   ลงชือ่…………………………………………
……….

                         (นาวสาวเกศราวรรณ  โยธาบรบิาล)
                         นักพัฒนาชมุชนชำานาญการ

ผูเ้สนอ
โครงการ…………………………………………………………………………….
…………..……………………………..
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

ลงชือ่..................................................
           (นายนฤชยั  โมรายันต)์
    หวัหนา้สำานักปลดั รักษาราชการแทน
          หวัหนา้ฝ่ายบรหิารทัว่ไป

ผูพ้จิารณา
โครงการ……………………………………………………………………………
………..………..………………………....
…………………………………………………………………………
………………………………………………………..
……………………

ลงชือ่......................................................
          (นายนฤชยั  โมรายนัต)์
             หวัหนา้สำานักปลดั
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ผูเ้ห็นชอบ
โครงการ…………………………………………………………..……………
…………………………….……………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

                                                  
ลงชือ่..............................................................

            (นายวชิาญ  เจตมหนัต)์
    ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ

ผูอ้นมุตั ิ
โครงการ………..………………………………….…………………
………………………………………………..…..……
………………………………………….…………………..
………………………………..
…………………………………………………

   
ลงชือ่.........................................................

           (นายเฉลมิศกัดิ ์ แวนามะกนั)
      นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอ

เบาะ



รายละเอยีดประมาณการคา่ใชจ้า่ย
โครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร ประจำา

ปีงบประมาณ 2564
“การพฒันาผลติภณัฑผ์า้ปาเตะ๊”

..........................................................................
...................

รายละเอยีดประมาณการคา่ใชจ้า่ย  มดีงัตอ่ไปนี้

ลำาด ั
บที่

รายการคา่ใชจ้า่ย จำานวน
เงนิ

1 คา่อาหารกลางวนั จำานวน  25 คน x 50 บาท x 2 
วนั

2,500

2 คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ จำานวน 25 คน x 25 
บาท x 2 มือ้ x 2 วนั

2,500

3 คา่สมนาคณุวทิยากร  2 คน คนละ 6 ชัว่โมงละ ๆ ละ
600 บาท จำานวน 2 วนั

7,200

4 คา่ป้ายโครงการ ขนาด 1.50 x 2.40 เมตร เมตรละ
250 บาท

    900

5 คา่จัดซือ้วสัดฝึุกอบรม (รายการแนบ) 26,900

รวมเงนิท ัง้ส ิน้ 40,00
0



     รวมเป็นเงนิท ัง้ส ิน้  40,000.-บาท  (สีห่มืน่บาทถว้น)

***งบประมาณสามารถถัวเฉลีย่ไดท้กุรายการ

       (ลงชือ่).............................................................
.ผูป้ระมาณการ
(นางสาวเกศราวรรณ  โยธาบรบิาล)

       นักพัฒนาชมุชนชำานาญการ

โครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูล
คนพกิาร

ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

คา่วสัดอุปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม  

1. แป้งสาล ีจำานวน ๒ กก.ๆละ ๓๐ บาท  เป็นเงนิ ๖๐ บาท
2. แป้งขา้วเจา้ จำานวน  ๒ กก.ๆละ ๓๕ บาท  เป็นเงนิ ๗๐ บาท
3. แป้งมัน จำานวน ๒ กก.ๆละ ๔๐ บาท  เป็นเงนิ ๘๐ บาท
4. นำ้าปนูใส จำานวน ๑ ถงุๆละ ๖ บาท
5. นำ้าตาลทราย จำานวน ๓ กก.ๆละ ๓๐ บาท เป็นเงนิ ๙๐ บาท 
6. กะทสิด จำานวน ๑ กก.ๆละ ๗๐ บาท  เป็นเงนิ ๗๐ บาท
7. ไขไ่ก ่เบอร ์๓ จำานวน ๑๐ ฟองๆละ ๕ บาท เป็นเงนิ ๕๐ บาท
8. นำ้ามันพชื จำานวน ๕ กก.ๆละ  ๕๐ บาท  เป็นเงนิ  ๒๕๐ บาท
9. ถัว่ลสิง จำานวน ๔ กก.ๆละ ๗๐ บาท เป็นเงนิ ๒๘๐ บาท



10. กระดาษซบัมัน ขนาด ๒๐ x ๒๐ cm จำานวน 1 หอ่ๆละ ๖๐ บาท 
เป็นเงนิ ๖๐ บาท

11. ถงุใส ขนาด ๑๗ x ๒๓ cm จำานวน ๑ แพ็คๆละ ๗๐ บาท เป็นเงนิ
๗๐ บาท
รวมเงนิทัง้ส ิน้ ๑,๐๘๖ บาท

ตารางฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผู ้

ดแูลคนพกิาร
  ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วนัที ่   22    กนัยายน  ๒๕๖๔  

เวลา  ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการ

เวลา  ๐๘.๓๐ น. นายก อบต.จอเบาะ กลา่วเปิด
โครงการ

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. การประกอบอาชพีในสถานการณ์โควดิ-๑๙



 โดย นายเฉลมิศกัดิ ์ แวนามะกนั นายกอบต.จอ
เบาะ

เวลา ๙๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ฝึกออกแบบการพัฒนาผลติภณัฑ์
จากผา้ปาเตะ๊ (ชดุนอนผา้ปาเตะ๊)

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวนั

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ฝึกปฏบิตักิารการพัฒนาผลติภณัฑ์
จากผา้ปาเตะ๊  (กระเป๋าสะพายยา่ม)

เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (ตอ่) ฝึกปฏบิตักิารการพัฒนา
ผลติภณัฑจ์ากผา้ปาเตะ๊  

วนัที ่  23    กนัยายน  ๒๕๖๔  

เวลา  ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการ

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ฝึกปฏบิตักิารการพัฒนาผลติภณัฑ์
จากผา้ปาเตะ๊ (เสือ้ยดืตกแตง่     ลวดลาย
ผา้ปาเตะ๊

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวนั

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. (ตอ่) ฝึกปฏบิตักิารการพัฒนา
ผลติภณัฑจ์ากผา้ปาเตะ๊

เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สรปุผลงานการพัฒนา
ผลติภณัฑจ์ากผา้ปาเตะ๊

 หมายเหต ุ(๑) กำาหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม
   (๒) พักรับประทานวา่งและเครือ่งดืม่ เชา้ เวลา ๑๐.๓๐–๑๐.๔๕

น. บา่ยเวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.  
   (๓) พักรับประทานอาหารกลางวนั เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.



คำาส ัง่องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ
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เร ือ่ง  แตง่ต ัง้คณะกรรมการดำาเนนิการโครงการฝึกอบรม
อาชพีคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร

--------------------------------------------------------------
ดว้ยองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ ไดท้ำาโครงการฝึก

อบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคน
พกิารในพืน้ทีต่ำาบลจอเบาะ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นการพัฒนาฝีมอื
คนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร เพิม่ความรูแ้ละทักษะดา้นอาชพี เพิม่ราย
ไดแ้ละลดรายจา่ยในครัวเรอืน  ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน ์ในลกัษณะ
การ รวมกลุม่เป็นการรว่มกนัคดิ รว่มกนัทำา และรว่มกนัพัฒนา กอ่ใหเ้กดิ
ความรักความสามัคคใีนชมุชน

เพือ่ใหก้ารดำาเนนิการโครงการดงักลา่วเป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ย และบรรลตุามวตัถปุระสงคท์ีว่างไว ้อาศยัอำานาจตามความใน
มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ แหง่พระราชบญัญัตสิภาตำาบลและ องคก์าร
บรหิารสว่นตำาบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่๖ พ.ศ.๒๕๕๒) 
จงึขอแตง่ตัง้คณะกรรมการดำาเนนิงานประกอบดว้ย 

๑.ฝ่ายอำานวยการ  ประกอบดว้ย
๑.๑ นายเฉลมิศกัดิ ์ แวนามะกนั ตำาแหน่ง นายกอบต.     

ประธานกรรมการ
๑.๒ นางมารยาน ี สะน ิ  ตำาแหน่ง รองนายก อบต.

         รองประธานกรรมการ
๑.3 นายวณัอสิมาแอล  กโูน ตำาแหน่ง รองนายก อบต.

         รองประธานกรรมการ
1.4 นายวชิาญ  เจตมหนัต์ ตำาแหน่ง ปลดัอบต.จอเบาะ

   กรรมการ
๑.5 นายมะยัมร ี บรีู ตำาแหน่ง รองปลดั อบต.     

กรรมการ
๑.6 สมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ หมูท่ี ่1 – 9  

              กรรมการ
1.7 นายนฤชยั  โมรายันต์ ตำาแหน่ง หวัหนา้สำานักปลดั     

กรรมการ/เลขานุการ
มหีนา้ที ่ กำาหนดรปูแบบและอำานวยการในการจัดกจิกรรม  

กำากบั  ดแูล  ใหค้ำาปรกึษาแกฝ่่ายตา่งๆ ประสานงานวางแผนการบรหิาร
งาน  รวมทัง้ควบคมุ  กำากบัดแูล ตลอดจนแกไ้ขปัญหาตา่งๆ



๒.ฝ่ายประสานงานและดำาเนนิการ  ประกอบดว้ย
๒.๑ นางสาวเกศราวรรณ โยธาบรบิาล  ตำาแหน่ง นักพัฒนา

ชมุชน          เป็นหวัหนา้
๒.๒ นางสาวยัสม ี มรีะยะ ตำาแหน่ง นักวเิคราะหน์โยบายฯ

เป็นผูช้ว่ย
๒.3 นางสาวอายซูะ๊  การมีา ตำาแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนักงาน

ธรุการ เป็นผูช้ว่ย

มหีนา้ที ่ ประสานงานกบักลุม่เป้าหมายและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง วางแผนและดำาเนนิงานตามกจิกรรม จัดเตรยีมอปุกรณ์เพือ่
ใชใ้นการจัดกจิกรรม

3.ฝ่ายจดั...

-๒-

๓.ฝ่ายจดัสถานทีฝึ่กอบรมและเครือ่งเสยีง     ประกอบดว้ย
๓.๑ นายธเนศ  มะสกิะ ตำาแหน่ง นายชา่งโยธา

ชำานาญงาน  เป็นหวัหนา้
๓.๒ สมาชกิสภา อบต.จอเบาะ ทกุคน    

เป็นผูช้ว่ย
๓.๓ พนักงานจา้ง (ผูช้าย) ทกุคน    

เป็นผูช้ว่ย
๓.๔ นางสาวยัสม ีมรีะยะ ตำาแหน่ง นักวเิคราะหน์โยบายฯ   

เป็นผูช้ว่ย/เลขานุการ
มหีนา้ที ่จัดสถานทีจั่ดกจิกรรมโครงการ  พรอ้มทัง้จัดโตะ๊  

อปุกรณ์  เครือ่งขยายเสยีงพรอ้มตดิตัง้ไมโครโฟนใหค้รบชดุ  

๔.ฝ่ายคดักรอง   ประกอบดว้ย
๔.๑ นายพาฤทธิ ์ ลอฮะ ตำาแหน่ง ผูอ้ำานวยการก

องสาธารณสขุฯ   เป็นหวัหนา้
๔.2 นางสาวแวยะ แวนากอ ตำาแหน่ง คนงานทัว่ไป    

เป็นผูช้ว่ย
๔.3 นางกสันตีา  บนิบดีงิ ตำาแหน่ง คนงานทัว่ไป
          เป็นผูช้ว่ย



หนา้ที่
1. คดักรองตามมาตรการในการเฝ้าระวงั ป้องกนั และ

ควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคตดิ
เชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๕.ฝ่ายการเงนิการบญัชแีละพสัด ุ ประกอบดว้ย
๕.๑ นายอนัวาร ์กดูสุ ตำาแหน่ง ผูอ้ำานวยกองคลงั           

เป็นหวัหนา้
5.2 นางสาวสภุชัชา  เสารศ์รนีอ้ย ตำาแหน่ง นักวชิาการพัสดฯุ

    เป็นผูช้ว่ย
๕.3 นางสาวนูรฮาปีซะห ์ ดาโวะ   ตำาแหน่ง นักวชิาการเงนิฯ      

เป็นผูช้ว่ย/เลขานุการ
มหีนา้ที ่ 
๑.กำากบัการดแูล การเบกิจา่ยเงนิตามโครงการใหเ้ป็นไป

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การ
ฝากเงนิ การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ ๒๕๔๗

๒. ดแูล รับผดิชอบการซือ้  การจา้ง  การจัดทำาทะเบยีน
พัสด ุตรวจสอบการรับจา่ยพัสด ุและงานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการเงนิ

๓.ประสานงานสว่นอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งและเห็นสมควร 

๖.ฝ่ายบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่  ประกอบดว้ย
๖.๑  นางสาวพรรณทพิา  ขาวฟอม  ตำาแหน่ง นักทรัพยากรบคุคล
 เป็นหวัหนา้
๖.๒  นางสาวอายซูะ๊  การมีา     ตำาแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้

พนักงานธรุการ    เป็นผูช้ว่ย
๖.๓  นายฮาเซง็  กโูน     ตำาแหน่ง ผูช้ว่ยนักวเิคราะหฯ์

    เป็นผูช้ว่ย มหีนา้ที ่ บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่
ใหก้บัแขกผูเ้ขา้รว่มงานตลอดจนปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

๗.ฝ่ายตดิตามและประเมนิผล      ประกอบดว้ย
๗.๑ นายนฤชยั  โมรายันต ์               ตำาแหน่ง หวัหนา้

สำานักปลดั               เป็นหวัหนา้  
๗.2 นางสาวพรรณทภิา  ขาวฟอม       ตำาแหน่ง นัก

ทรัพยากรบคุคล               เป็นผูช้ว่ย 
๗.3 นางสาวเกศราวรรณ  โยธาบรบิาล ตำาแหน่ง นักพัฒนา

ชมุชน     เป็นผูช้ว่ย
๗.4 นายมลูกรร  จาแจ          ตำาแหน่ง ผูช้ว่ยนักพัฒนา

ชมุชน  เป็นผูช้ว่ย/เลขานุการ



มหีนา้ที.่..
-3-

มหีนา้ที ่ บนัทกึภาพ จัดทำาแบบประเมนิ  สรปุผลการดำาเนนิ
การกจิกรรมตา่งๆ  นำาเสนอนายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ

ขอใหผู้ท้ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ดำาเนนิการในสว่นทีไ่ดรั้บมอบหมาย 
และในสว่นอืน่ๆ ทีย่ังไมเ่รยีบรอ้ย                ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์กุประการ
หากมปัีญหาอปุสรรคใหร้บีแจง้ฝ่ายอำานวยการทราบทันที

ทัง้นี ้ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป

                    สัง่  ณ  วนัที ่ 10  เดอืนกนัยายน  พ.ศ.๒๕ 64

(นายเฉลมิศกัดิ ์ แวนามะกนั)
นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ



ป้ายไวนลิ โครงการ ขนาด 1.5 x 2.4 เมตร จำานวน
1 ป้าย

โครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผู ้
ดแูลคนพกิาร

ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ระหวา่งวนัที ่21 – 22   กนัยายน  ๒๕๖๔

จดัโดย องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ  อำาเภอ
ยีง่อ จงัหวดันราธวิาส
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