
โครงการสง่เสรมิอาชพีราษฎร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ อำาเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส

**********************************
ชือ่โครงการ  :  โครงการสง่เสรมิอาชพีราษฎร 

          (การทำาคสัตารส์เบเกอรี,่ คกุก ีผ้ลไมร้วม, คกุก ีธ้ัญพชื,
คกุกีเ้นยสด, การทำาขนมลกูชบุ)  

แผนงาน      :  แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน
งาน       :  งานสง่เสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชมุชน
หมวด       :  คา่ใชส้อย รายจา่ยเกีย่วเนือ่งการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่
เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ 
ยทุธศาสตร ์  :  แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา้ 95

         ยทุธศาสตรท์ี ่4 ดา้นการวางแผน การสง่เสรมิการลงทนุ
พาณชิยกรรม และการทอ่งเทีย่ว

         4.1 แผนงานสรา้งความเขม้แข็ง
โครงการที ่   :  1/๒๕ 64
.........................................................................................
..................................................................
๑.หลกัการและเหตผุล

ในสภาวะวกิฤตไวรัสโคโรน่าหรอืโควดิ-๑๙ สง่ผลกระทบ
โดยตรงตอ่การประกอบอาชพีของ

ประชาชนในพืน้ที ่รัฐบาลจงึสัง่การใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ปรับ
กลยทุธก์ารทำางานอยา่งมขีอ้จำากดั การสง่เสรมิเสรมิอาชพีราษฎรทีไ่ด ้
รับผลกระทบจากมาตรการป้องกนัโควดิ-๑๙  โดยกระตุน้เศรษฐกจิให ้
ทอ้งถิน่จา้งแรงงานตลอดจนสรา้งงานเพือ่ชว่ยเหลอืประชาชนทีไ่ดรั้บ
ผลกระทบ สนับสนุนสง่เสรมิใหร้าษฎรมอีาชพี เพิม่พนูรายได ้และ
สามารถประกอบอาชพีทีบ่า้นได ้“Work from home” ตลอดจนการ
พึง่พาตนเอง ซึง่มคีวามเหมาะสมกบัในสภาวะการแพรร่ะบาดของไวรัส
โคโรน่าหรอืโควดิ-๑๙ 

การจัดทำาโครงการสง่เสรมิอาชพีราษฎร ประจำาปีงบประมาณ 
2564 (การทำาคสัตารส์เบเกอรี,่ 

คกุกีผ้ลไมร้วม, คกุกีธั้ญพชื, คกุกีเ้นยสด, การทำาขนมลกูชบุ) ใหแ้ก่
ราษฎร และประชาชนทีส่นใจ ประจำาปี 2564 จัดขึน้ตามนโยบายของ
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล ทีมุ่ง่พัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ ทีมุ่ง่เนน้สง่เสรมิ
สนับสนุนการจัดการศกึษาอบรมและการฝึกอาชพีตามความเหมาะสม 
และความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ เพือ่พัฒนารายไดข้อง



ประชาชน เพิม่พนูความรู ้ทักษะ สรา้งความชำานาญและประสบการณ์
ดา้นประกอบอาชพี ยกระดบัผลติภณัฑใ์หม้คีณุภาพและสามารถเป็นที่
ยอมรับของผูบ้รโิภครวมถงึเพือ่สรา้งรายไดแ้ละสรา้งประสบการณ์ดา้น
ทักษะการฝึกอาชพี ซึง่ในครัง้นีเ้ป็นการจัดฝึกอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ 
โดยอบรมทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิโดยการฝึกอบรมครัง้นี ้ได ้
วทิยากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถเต็มทีจ่ะถา่ยทอดประสบการณ์และ
เทคนคิตา่งๆ ใหแ้กผู่เ้ขา้รับการฝึกอบรม เพือ่เป็นการเพิม่รายได ้ลดราย
จา่ยแกต่นเอง ครอบครัว ชมุชน ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงตอ่ไป
ซึง่ผูท้ีผ่า่นการฝึกอบรมสามารถจะนำาความรูท้ีไ่ดไ้ปประกอบอาชพีเลีย้ง
ตนเองและครอบครัว และสามารถใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชนใ์น
ลกัษณะการรวมกลุม่ สามารถลดรายจา่ย เพิม่รายไดใ้หก้บัครัวเรอืนอกี
ทางหนึง่

ดงันัน้ สำานักปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ ไดจั้ด
ทำาโครงการสง่เสรมิอาชพีราษฎร 

(การทำาคสัตารส์เบเกอรี,่ คกุกีผ้ลไมร้วม, คกุกีธั้ญพชื, คกุกีเ้นยสด, การ
ทำาขนมลกูชบุ) ขึน้ ประกอบกบัพระราชบญัญัตสิภาตำาบลและองคก์าร
บรหิารสว่นตำาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไ้ขเพิม่เตมิจนถงึฉบบัปัจจบุนั 
มาตรา ๖๗ (๖) มาตรา ๖๘ (๗) กำาหนดใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำาบล

-๒-

มหีนา้ทีส่ง่เสรมิการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร และ
พรบ.กำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำาหนดอำานาจและหนา้ทีใ่นการ
จัดระบบการบรกิารสาธารณะ มาตรา ๑๖ (๖) การสง่เสรมิ การฝึกและ
ประกอบอาชพี

๒. วตัถปุระสงค์
1. เพือ่สง่เสรมิความรูแ้ละทักษะดา้นอาชพีใหแ้กร่าษฎร และประ

ชานทีส่นใจ
2. เพือ่สง่เสรมิการรวมกลุม่ใหเ้กดิการเรยีนรูส้ามารถพึง่ตนเองและ

เพิม่รายไดล้ดรายรายจา่ยใน      ครัวเรอืน
3. เพือ่สง่เสรมิใหร้าษฎร และประชานทีส่นใจไดใ้ชเ้วลาวา่งให ้
เกดิประโยชนใ์นลกัษณะการรวมกลุม่

เป็นการรว่มกนัคดิ รว่มกนัทำาและรว่มกนัพัฒนา กอ่ใหเ้กดิความรักความ
สามัคคใีนชมุชน

4. เพือ่ใหร้าษฎรมอีาชพีสามารถประกอบเป็นอาชพีหลกั มรีายได ้
ประจำาแกต่นเองและครอบครัว

๓. กลุม่เป้าหมาย



3.1 เป้าหมายเชงิปรมิาณ
- ราษฎร และประชาชนทัว่ไปในพืน้ทีต่ ำาบลจอเบาะ จำานวน 45
คน
3.2 เป้าหมายเชงิคณุภาพ
-ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเกดิทักษะความรูค้วามเขา้ใจเก ีย่วกบัการ
สรา้งฐานรายไดอ้าชพี
-ผูเ้ขา้รับการอบรมเกดิวสิยัทัศน/์แนวทางในการพัฒนาการสรา้ง
ฐานรายไดอ้าชพี
-ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเกดิวสิยัทัศน/์แนวทางในการพัฒนาคนให ้
รูจั้กการใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์

๔.วธิดีำาเนนิการ
๑. สำารวจความตอ้งการในการฝึกอาชพีใหก้บัราษฎร และประชาชน

ทัว่ไปในพืน้ทีต่ำาบลจอเบาะ หลกัสตูร (การทำาคสัตารส์เบเกอรี,่ คกุกี้
ผลไมร้วม, คกุกีธั้ญพชื, คกุกีเ้นยสด, การทำาขนมลกูชบุ)  

๒. เสนอโครงการฯ
๓. ประชาสมัพันธโ์ครงการฯ ใหก้ลุม่เป้าหมายไดท้ราบอยา่งทั่วถงึ
๔. ประสานไปยังสมาชกิ ผูใ้หญบ่า้น รับสมัครผูเ้ขา้รว่มอบรม
๕. ดำาเนนิการฝึกอบรมตามแผนการดำาเนนิการ
๖. ตดิตามและประเมนิผลโครงการฯ

๕.พืน้ทีด่ำาเนนิการ
 - ณ หอประชมุองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ  ตำาบลจอเบาะ อำาเภอ
ยีง่อ จังหวดันราธวิาส

๖. ระยะเวลาดำาเนนิการ
     6.1 เสนอโครงการผูบ้งัคบับญัชาพจิารณาอนุมัติ
     6.2 ประชาสมัพันธโ์ครงการ ประสานงานวทิยากร และสมาชกิอบต.
ผูใ้หญบ่า้น
     6.3 ดำาเนนิการตามแผนงานโครงการ
     6.4 เริม่ฝึกอาชพี  วนัที ่23 – 25  กมุภาพันธ ์2564  (โดยฝึก
อบรมวนัละ 6 ชม. รวม 18 ชม.)
     6.5 ตดิตามและประเมนิผลโครงการ สรปุผลการดำาเนนิงาน
โครงการ ภายใน 30 วนั
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๗. งบประมาณ



- ใชง้บประมาณ 40,000 บาท จากองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ 
อำาเภอยีง่อ จังหวดันราธวิาส เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิอาชพี
ราษฎร รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย

๘. ผูร้บัผดิชอบโครงการ
-  งานพัฒนาชมุชน สำานักปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ

9. การตดิตามและประเมนิผล
   9.1 แบบสอบถามความพงึพอใจกอ่นและหลงัของผูเ้ขา้รว่มโครงการ
   9.2 การสงัเกตและสมัภาษณ์
   9.3 แบบประเมนิการตดิตามความกา้วหนา้ในการพัฒนาศกัยภาพดา้น
การประกอบอาชพีภายหลงัสำาเร็จหลกัสตูร (การทำาคสัตารส์เบเกอรี,่ 
คกุกีผ้ลไมร้วม, คกุกีธั้ญพชื, คกุกีเ้นยสด, การทำาขนมลกูชบุ) ภายใน
กำาหนดเวลาทีเ่หมาะสม

10. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
   ๑ 0.1 ผูท้ีเ่ขา้รว่มโครงการไดรั้บการมคีวามรูแ้ละทักษะดา้นอาชพี
   10.2 ผูท้ีเ่ขา้รว่มโครงการสามารถสรา้งอาชพี เพิม่รายไดแ้กต่นเอง
และครอบครัว ในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดไวรัสโคโรน่าหรอืโค
วดิ-๑๙
   10.3 ราษฎร และประชาชนทัว่ไปเกดิการรวมกลุม่ในการประกอบ
อาชพี สรา้งความสามัคค ีและใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์
   10.4 ลดอตัราการวา่งงานและพัฒนาระบบเศรษฐกจิในชมุชน

๑ 1. ผูเ้ขยีนโครงการ

(ลงชือ่)
            (นางสาวเกศราวรรณ  โยธาบรบิาล)

           นักพัฒนาชมุชนชำานาญการ

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

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



       (นางสาวอชริญา  เพชรภาน)
         หวัหนา้ฝ่ายบรหิารทั่วไป
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13. ผูเ้ห็นชอบ
โครงการ……………………………………………………………………………
……..………………………..

…………………………………………………………………………
……………………………………………………....................

ลงชือ่..................................................
          (นายนฤชยั  โมรายันต)์
             หวัหนา้สำานักปลดั

14. ผูเ้ห็นชอบ
โครงการ…………………………………………………………..……………
……………………………………

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

ลงชือ่............................................................
               (นายวชิาญ  เจตมหนัต)์

              ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ

15. ผูอ้นมุตัโิครงการ



…………………….
………………………………………………………………………..
…………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

ลงชือ่...........................................................
           (นายเฉลมิศกัดิ ์ แวนามะกนั)
      นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอ

เบาะ
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	ลงชื่อ..................................................
	15. ผู้อนุมัติโครงการ

