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         ยทุธศาสตรท์ี ่2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

         2.1 แผนงานสรา้งความเขม้แข็ง
โครงการที ่   :  02/๒๕ 64

1. หลกัการและเหตผุล

ปัจจบุนัเป็นยคุทีส่ตรมีบีทบาทและหนา้ทีท่ีส่ำาคญัมากขึน้ทัง้
ครอบครัวและตอ่สงัคม ทำาใหส้ตรตีอ้งปรับตวัเพือ่ใหส้อดคลอ้งเหมาะ
สมกบับทบาทหนา้ทีแ่ละสภาวการณ์ตา่ง ๆ รวมทัง้แสวงหาความรูแ้ละ
แนวคดิใหม ่ๆ ใหก้บัตนเองเพือ่นำาไปประยกุตใ์ช ้เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์
ตอ่ตนเองและสงัคม ความเจรญิกา้วหนา้ทางดา้นเศรษฐกจิและ
เทคโนโลยมีกีารพัฒนาอยา่งรวดเร็ว การดำาเนนิชวีติ การประกอบอาชพี
มกีารแขง่ขนัคอ่นขา้งสงูมกีารใชจ้า่ยในชวีติประจำาวนัทีเ่พิม่ขึน้ อกีทัง้
สภาพบา้นเมอืงในปัจจบุนัทีป่ระสบปัญหาจากสถานการณ์ความไมส่งบ
ในพืน้ทีช่ายแดนใต ้ปัญหาดา้นเศรษฐกจิ ราคาสนิคา้โดยทัว่ไปปรับตวั
สงูประชาชนทัว่ไปจงึตอ้งแบกภาระคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ สง่ผลกระทบตอ่
เศรษฐกจิครอบครัว ดงันัน้ การสง่เสรมิและการพัฒนาเศรษฐกจิในระดบั
ชมุชน ใหป้ระชาชนสามารถพึง่พาตนเองไดนั้น้ จงึจำาเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้ง
มแีนวทางในการพัฒนาเพือ่ชว่ยใหค้รอบครัวสามารถดำารงตนอยู่
ทา่มกลางภาวะเศรษฐกจิ และปัญหาทางสงัคมไดอ้ยา่งชาญฉลาด การ
สง่เสรมิใหป้ระชาชนไดเ้กดิกลุม่อาชพีทีห่ลากหลาย เป็นอกีหนึง่วธิกีาร
ทีจ่ะสง่เสรมิใหก้ารพัฒนาทอ้งถิน่มคีวามเขม้แขง็ กอ่ใหเ้กดิรายไดแ้ละ
สามารถพึง่ตนเองได ้อกีทัง้ยังชว่ยสนับสนุนใหช้มุชนสามารถนำาสนิคา้
มาจำาหน่ายหรอืแลกเปลีย่นกนัจะเป็นทนุหมนุเวยีนในชมุชน ซ ึง่การ



ดำาเนนิงานดงักลา่วจะเกดิประโยชนแ์กป่ระชาชนอยา่งทัว่ถงึและเทา่
เทยีมกนั อนัจะสง่ผลใหก้ารแกไ้ขปัญหาในระดบัเศรษฐกจิรากหญา้ เป็น
ไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง อกีทัง้เป็นการเพิม่ศกัยภาพและ
ขดีความสามารถของกลุม่อาชพีตา่งๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพ มคีณุภาพชวีติ
ทีด่ขี ึน้ มภีมูคิุม้กนัตอ่การเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ ตลอดจนใหค้นจน
ไมม่อีาชพี ใหม้รีายไดเ้สรมิ อนัจะเป็นการสรา้งความเขม้แข็งของภาค
ประชาชนใหอ้ยูอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพและยั่งยนื ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว 
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ จงึไดเ้ล็งเห็นถงึความสำาคญัและ
ตระหนักถงึการสง่เสรมิใหม้กีารพัฒนาคณุภาพชวีติของกลุม่สตรตีำาบล
จอเบาะ ใหม้โีอกาสเขา้ถงึการบรกิารทางสงัคม โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่
สง่เสรมิเสรมิอาชพี เพิม่รายไดใ้หก้บัประชาชน และกลุม่สตรดีงักลา่วจะ
เป็นกำาลงัสำาคญัในการพัฒนาทอ้งถิน่ตามนโยบายของรัฐบาลในการ
แกไ้ขปัญหาความยากจน โดยการสรา้งงาน สรา้งรายได ้สง่เสรมิอาชพี
อสิระ และการเพิม่พนูทักษะเพือ่ปรับเปลีย่นอาชพี บนพืน้ฐานของการ
ลดรายจา่ย สรา้งรายได ้ขยายโอกาสใหแ้กก่ลุม่สตรโีดยการสง่เสรมิ
อาชพีใหแ้กส่ตรแีละเรยีนรูท้ักษะทางสงัคมโดยการศกึษาดงูานกลุม่สตรี
ตน้แบบทีส่ามารถนำาความรูด้งักลา่วมาประยกุตแ์ละพัฒนาเพือ่ใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพ ทัง้นี ้เพือ่เป็นรากฐานสำาคญัของการพัฒนาทอ้งถิน่ ชมุชน
สงัคมและประเทศชาตติอ่ไป 

ดงันัน้...
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ดงันัน้ เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนใหก้ลุม่สตร ีไดศ้กึษาหาความรู ้
และประสบการณ์นอกสถานทีเ่พือ่นำามาพัฒนาและเพิม่ศกัยภาพในการ
พัฒนาชมุชน  ใหม้รีายไดเ้ฉลีย่ตอ่ปีสงูขึน้ เพือ่ชว่ยเหลอืประชาชนวา่ง
งานใหม้อีาชพีเสรมิในการยังชพี เพือ่สง่เสรมิสนิคา้ในทอ้งถิน่ใหเ้ป็น
สนิคา้หนึง่ตำาบลหนึง่ผลติภณัฑใ์หม้มีาตรฐานสงูขึน้ไดรั้บความนยิมใน
ตลาด และสง่เสรมิเศรษฐกจิในชมุชน ใหส้ามารถพึง่ตนเองได ้เป็นระบบ
เศรษฐกจิแบบพอเพยีงระดบัชมุชน ซ ึง่รัฐบาลสง่เสรมิและสนับสนุนใหม้ี
การดำาเนนิการตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และรัฐบาลชดุปัจจบุนั
ตอ้งการสง่เสรมิใหช้มุชนมคีวามเขม้แข็งในระดบัรากหญา้ เป็นผลให ้
ประเทศชาตมิเีศรษฐกจิทีเ่ขม้แข็งดว้ย  แตท่างกลุม่ตำาบลจอเบาะทีย่ัง
ขาดความรูค้วามเขา้ใจ  และขาดประสบการณ์ ในการคดิ หลกัการรว่ม
กลุม่ ในระบบตา่ง ๆ เชน่ ความรูก้ารบรหิารจัดการในการสง่เสรมิอาชพี  
สรา้งความเขม้แข็งกลุม่สตร ี ตามวตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไว ้เพือ่ใหก้ารบรหิาร
จัดการ มคีวามเหมาะสม ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ และสามารถเจาะหา
ตลาดทีม่คีวามตอ้งสนิคา้ไดอ้ยา่งตรงเป้าหมาย  นัน้

จากเหตผุลทีก่ลา่วมา และตามพระราชบญัญัตกิำาหนดแผน
และขัน้ตอนการกระจายอำานาจใหแ้ก ่องคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ พ.ศ. 



2542 มาตรา 16 (10) การสงัคมสงเคราะหแ์ละการพัฒนาคณุภาพ
ชวีติเด็ก สตร ีคนชรา และผูด้อ้ยโอกาส ตามอำานาจหนา้ทีแ่หง่พระราช
บญัญัต ิองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล             เป็นองคก์รทีม่คีวามใกลช้ดิ
กบัประชาชนมากทีส่ดุ  มภีารกจิในการพัฒนาตำาบล ตามพระราชบญัญัติ
สภาตำาบลพ.ศ. 2537 (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่6) ทีก่ำาหนดใหอ้งคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลมหีนา้ทีต่ามมาตรา 67 (6)             ในการสง่เสรมิ
การพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร และยดึแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ช ้เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัใินการ
ดำาเนนิชวีติปีระจำาวนั ซึง่กลุม่สตรมีบีทบาทความสำาคญั ในการพัฒนา
ทอ้งถิน่ใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ เพือ่ใหก้ารพัฒนาเป็นไปตาม
วตัถปุระสงคนั์น้ และไดต้ามหลกัเกณฑม์าตรฐานทีก่รมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่กำาหนดไว ้ดงันัน้ องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ จงึ
ไดจั้ดทำา “โครงการอบรม สมัมนาและทศันศกึษาดงูานของกลุม่
สตร ีประจำาปีงบประมาณ 2564” เพือ่สง่เสรมิการพัฒนาอาชพีให ้
กบักลุม่สตร ีในชมุชน ชว่ยแกไ้ขปัญหาการวา่งงานสรา้งอาชพีเพิม่ราย
ไดแ้ละสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชมุชนตามนโยบายของภาครัฐและ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อนัเป็นรากฐานสำาคญัของการพัฒนาตำาบล
ตอ่ไป

2. วตัถปุระสงค์
๑. เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนใหส้มาชกิกลุม่สตร ีไดศ้กึษาหาความ

รูแ้ละประสบการณ์นอกสถานทีเ่พือ่นำามาพัฒนาและเพิม่ศกัยภาพในการ
จัดการพัฒนาชมุชน

๒. เพือ่แกปั้ญหาความยากจนของประชาชนในตำาบล จากการรวม
กลุม่สตรสีามารถดำาเนนิกจิกรรมกลุม่ สรา้งรายไดใ้หแ้กค่รัวเรอืนทำาให ้
ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้

๓. เพือ่ใหส้มาชกิในกลุม่สตรตีำาบลจอเบาะทีไ่มม่งีานทำาไดม้รีาย
ไดใ้นการยังชพีเพิม่มากขึน้

๔. เพือ่เพิม่พนูความรูค้วามสามารถและประสบการณ์จากการไป
ศกึษาดงูานของกลุม่สตรทีีป่ระสบความสำาเร็จในการดำาเนนิกจิกรรมและ
นำาความรูท้ีไ่ดรั้บมาพัฒนากลุม่สตรใีหม้คีวามเขม้แข็ง

๕. เพือ่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทีต่อ้งการใหป้ระชาชน
สามารถพึง่พาตนเองได ้โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

3. เป้าหมาย

กลุม่สตรจีากทกุหมูบ่า้นในตำาบลจอเบาะ  ตวัแทนผูส้งัเกตการณ์ 
และเจา้หนา้ทีอ่บต. รวม  50  คน

4. สถานที.่.
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4. สถานทีด่ำาเนนิการ
1. อบรม ณ หอประชมุองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ จำานวน 1 

วนั (กำาหนดการแนบทา้ยโครงการ)
2. การรวมกลุม่อาชพีของสตรเีพือ่เพิม่ศกัยภาพและสรา้งความเขม้

แขง็ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง การปลกูกระชบั สูธ่รุกจิชมุชน ณ ศนูย์
การเรยีนรู ้นาแมเ่ฒา่ อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช

3. เรยีนรูก้ารทำาผา้บาตกิกลุม่สตร ีตำาบลขนอม จ.นครศรธีรรมราช
4. กลุม่ทำาปลาดกุรา้ อ.ทะเลนอ้ย จ.พัทลงุ

5. วธิดีำาเนนิการ
๑   เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติ
๒   ตดิตอ่ประสานงานกบัวทิยากรและสถานทีก่บัหน่วยงานตา่ง ๆ 

เพือ่เขา้ศกึษาดงูาน
3   ประชาสมัพันธโ์ครงการ
4   รับสมัครกลุม่สตรตีำาบลจอเบาะทีม่คีวามประสงคเ์ขา้รว่ม

โครงการ
5   จัดใหม้กีารอบรมสมัมนาใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิพัฒนา
อาชพีกลุม่สตร ี จำานวน   ๑  วนั
     (ในวนัที ่ 5  เดอืนเมษายน  พ.ศ. 2564)
6  ดำาเนนิการฝึกอบรม พรอ้มชีแ้จงเตรยีมความพรอ้มกอ่นเดนิทาง

ไปศกึษาดงูาน
7  ดำาเนนิงานตามโครงการ  (ระหวา่งวนัที ่ 7 – 9  เดอืนเมษายน 

พ.ศ. 2564)
8  ประเมนิผลการฝึกอบรมและศกึษาดงูานเพือ่สรปุแนวทางการ

ดำาเนนิการตอ่ไป

6. ระยะเวลาในการดำาเนนิการ 
     วนัที ่ 5  และ 7 - 9  เมษายน  พ.ศ. 2564
7. รายละเอยีดของงบประมาณ

ใชง้บประมาณ 180,000 บาท จากองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอ
เบาะ อำาเภอยีง่อ จังหวดันราธวิาสเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการอบรม 
สมัมนาและทัศนศกึษาดงูานของกลุม่สตร ี

8. ผูร้บัผดิชอบโครงการ

สำานักปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ

9. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
๑. ทำาใหก้ลุม่สตร ีมคีวามรูแ้ละประสบการณ์นอกสถานทีเ่พือ่นำามา

พัฒนาและเพิม่ศกัยภาพในการจัดการพัฒนาชมุชน



๒. ทำาใหแ้กปั้ญหาความยากจนของประชาชนในตำาบล จากการ
รวมกลุม่สตรสีามารถดำาเนนิกจิกรรมกลุม่ สรา้งรายไดใ้หแ้กค่รัวเรอืน
ทำาใหป้ระชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้

๓. ทำาใหส้มาชกิในกลุม่สตรตีำาบลจอเบาะทีไ่มม่งีานทำาไดม้รีายได ้
ในการยงัชพีเพิม่มากขึน้

๔. ทำาใหเ้พิม่พนูความรูค้วามสามารถและประสบการณ์จากการไป
ศกึษาดงูานของกลุม่สตรทีีป่ระสบความสำาเร็จในการดำาเนนิกจิกรรมและ
นำาความรูท้ีไ่ดรั้บมาพัฒนากลุม่สตรใีหม้คีวามเขม้แข็ง

๕. ทำาใหต้อบสนองนโยบายของรัฐบาลทีต่อ้งการใหป้ระชาชน
สามารถพงึพาตนเองได ้โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

๑ 0. ดชันวีดัผลสำารวจของโครงการ
๑. ตวัชีว้ดัผลผลติ
    จำานวนของผูเ้ขา้รว่มศกึษาดงูาน  50 คน ทีไ่ดรั้บการอบรมและ

ศกึษาดงูานกลุม่สตรทีีป่ระสบความสำาเร็จในการดำาเนนิกจิกรรมกลุม่ 

2. ตวัชีว้ดั..
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๒. ตวัชีว้ดัผลลพัธ์
    จำานวนครัวเรอืนทีไ่ดเ้ขา้รว่มกลุม่สตรจัีดทำากจิกรรมเพือ่แกไ้ข

ปัญหาความยากจนมไีดร้ายไดเ้พิม่มากขึน้และจำานวนครัวเรอืนไดใ้ช ้
เวลาวา่งจากการประกอบอาชพีใหเ้กดิประโยชน์

๑ 1. การประเมนิผล /ดชันชีีว้ดั
- จากจำานวนผูท้ีเ่ขา้รว่มกจิกรรม 
- ภาพถา่ยกจิกรรม
- แบบประเมนิโครงการ 

๑ 2. ผูเ้ขยีนโครงการ

ลงชือ่
             (นางสาวเกศราวรรณ  โยธา

บรบิาล)
   ตำาแหน่ง     นักพัฒนาชมุชนชำานาญการ

๑ 3. ผูเ้สนอโครงการ                                                      
        ลงชือ่

                                           (นายนฤชยั  โมรายันต)์
                                            ตำาแหน่ง  หวัหนา้สำานักปลดั 
รักษาราชการแทน



           หวัหนา้ฝ่ายบรหิารทัว่ไป     
     
๑ 4. ผูเ้ห็นชอบโครงการ    

 ลงชือ่
                           (นายนฤชยั  โมรายนัต)์

                                  ตำาแหน่ง    หวัหนา้สำานักปลดั       

๑ 5 ผูเ้ห็นชอบโครงการ                                               
ลงชือ่

                                     (นายวชิาญ  เจตมหนัต)์
              ตำาแหน่ง  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ

๑ 6. ผูอ้นมุตัโิครงการ
                    

ลงชือ่
                                      (นายเฉลมิศกัดิ ์  แวนามะกนั)

                            ตำาแหน่ง  นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ
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