
สรปุผลการดำาเนนิงาน

โครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผู ้
ดแูลคนพกิาร 

ประจำาปี 2565

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ



  อำาเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส

แบบรายงานผลการการดำาเนนิการ

โครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร
ประจำาปีงบประมาณ  2565

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ  อำาเภอยีง่อ   จงัหวดั
นราธวิาส

๑. ขอ้มลูท ัว่ไปของผูใ้หข้อ้มลู
๑.๑ ชือ่  นางสาวเกศราวรรณ  โยธาบรบิาล
๑.๒ ตำาแหน่ง  นักพัฒนาชมุชนชำานาญการ  
๑.๓ สงักดั  องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ

๒. ผลการดำาเนนิการ
๒.๑ วนั เวลา และสถานทีด่ำาเนนิโครงการ

๒.๑.๑ ฝึกอบรมคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร
วนัที ่ 28 - 29  มนีาคม พ.ศ. 2565  เวลา 8.0 ๐ น. ถงึ 

๑๖.00 น. สถานที ่ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กอลัหดูา องคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลจอเบาะ  อำาเภอยีง่อ จังหวดันราธวิาส

๒.๒ ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
๒.๒.๑ คนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร จำานวน  40  คน

๒.๓ กจิกรรมทีด่ำาเนนิการ
๒.๓.๑ ประชมุเพือ่เตรยีมความพรอ้มและขัน้ตอนการดำาเนนิ

โครงการ
๒.๓.๒ ตดิตอ่ประสานงานกบัวทิยากร
๒.๓.๓ ดำาเนนิการตามโครงการฯ จนเสร็จสิน้  ตัง้แต ่วนัที ่

28 – 29  มนีาคม  ๒๕๖ 5
2.3.4 ดำาเนนิโครงการตามมาตรการในการเฝ้าระวงั ป้องกนั 
และควบคมุการแพรร่ะบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๒.๓.5 ประเมนิผลการฝึกอบรมเพือ่สรปุแนวทางการดำาเนนิ
การตอ่ไป

๒.๔ สรปุผลโดยภาพรวม



๒.๔.๑ เขา้รับการฝึกอบรม  รอ้ยละ ๑๐๐
๓. ผลทีไ่ดร้บั

1. ทำาใหค้นพกิารและผูด้แูลคนพกิารมคีวามรูแ้ละทักษะดา้น
อาชพี

2. ทำาใหค้นพกิารหรอืผูด้แูลคนพกิารไดรั้บความรูใ้นการ
ประกอบอาชพี เป็นการเพิม่รายได ้
ใหก้บัคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร

3. ทำาใหไ้ดรั้บความรูแ้ละทักษะดา้นอาชพีคนพกิารและผู ้
ดแูลคนพกิาร

4. ทำาใหม้กีารพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร สามารถพึง่พา
ตนเองได ้ไมเ่ป็นภาระของสงัคม

5. คนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ
ประโยชนต์อ่ตนเองและครอบครัว

๔. ปญัหา/อปุสรรคขอ้เสนอแนะอืน่ๆ
- มผีูส้นใจเขา้รว่มโครงการฯ จำานวนมาก แตเ่ป้าหมายผูเ้ขา้

รว่มโครงการ จำานวน 40 คน
 เนือ่งจากมขีอ้จำากดัดา้นสถานการณ์ไวรัสโควดิ-19  

จงึเรยีน/...

- 2 –

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ
                        

(ลงชือ่).....................................................
      (นางสาวเกศราวรรณ  

โยธาบรบิาล)
        ตำาแหน่ง นักพัฒนาชมุชนชำานาญ

การ

ความเห็นของหวัหนา้ฝ่าย
บรหิารท ัว่ไป
..........................................
................................
..........................................
................................

   ความเห็นของหวัหนา้สำานกั
ปลดั อบต  .   จอเบาะ  
   ........................................
..................................
   ........................................
..................................



   (ลงชือ่)
                (นายนฤชยั  โมรา
ยันต)์
        หวัหนา้สำานักปลดั รักษา
ราชการแทน
                หวัหนา้ฝ่ายบรหิาร
ท่ัวไป

       (ลงชือ่)
                  (นายนฤชยั  โมรา
ยันต)์
                      หวัหนา้สำานัก
ปลดั

ความเห็นของปลดั อบต  .   จอ  
เบาะ
..........................................
................................
..........................................
................................

   (ลงชือ่
            (นายวชิาญ  เจตมหนัต)์
     ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
จอเบาะ

   ความเห็นของนายก อบต  .   
จอเบาะ
   (   )  อนุมัตดิำาเนนิการ  (   )  
ไมอ่นุมัตดิำาเนนิการ
   (   )  อืน่ ๆ
..........................................

        (ลงชือ่)                         

                     (นายวณัอสิมา
แอล  กโูน)
          นายกองคก์ารบรหิารสว่น

ตำาบลจอเบาะ

คณะผูจ้ดัทำา



1.นางสาวเกศราวรรณ  โยธาบรบิาล นกั
พฒันาชุมชน

2.นายมลูกรร จาแจ ผูช้ว่ยนกั
พฒันาชุมชน

คณะทีป่รกึษา

1.นายวณัอสิมาแอล กโูน นายกองคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบลจอเบาะ

2.นายอาหะมะ  เจะ๊อมุา รองนายกองคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ

3.นายมฮูำาหมดั ซาและซา รองนายกองคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ

4.นายวชิาญ เจตมหนัต์ ปลดัองคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบลจอเบาะ

5.นายมะยมัรี บรีู รองปลดัองคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบลจอเบาะ

6.นายนฤชยั โมรายนัต์ หวัหนา้สำานกัปลดั
7.สมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ หมูท่ ี ่1 – หมู่

ท ี ่9



สารบญั

- แบบรายงานผลการจดักจิกรรม

- รายละเอยีดโครงการ

- แบบรายงานมาตรฐาน

- รายละเอยีดการประชุม

- ประมวลภาพกจิกรรม



คำานำา

          ตามพระราชบญัญัตสิภาตำาบลและองคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7 ) พ.ศ. 2562 ภายใต ้
มาตรา ๖๗  งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลมหีนา้ทีต่อ้งทำาในเขตองคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลดา้นสง่เสรมิการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูส้งูอาย ุและ
ผูพ้กิาร และมาตรา ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย องคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลอาจจัดทำากจิการใน เขตองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล คอื (1) บำารงุ
และสง่เสรมิการประกอบอาชพีของราษฎร และพระราชบญัญัตกิำาหนด
แผนและขัน้ตอนการกระจายอำานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ.๒๕๔๒ กำาหนดใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำาบลมหีนา้ทีใ่นการสง่เสรมิ 
การฝึกและการประกอบอาชพีประกอบกบัแนวทางของกระทรวง
มหาดไทยในการสง่เสรมิและสนับสนุนการพัฒนาคณุภาพชวีติของคน
ชรา คนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส ใหต้ัง้ตามความจำาเป็นเหมาะสมกบั
สถานะทางการคลงั

           ดงันัน้  องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ จงึไดจั้ดทำา
โครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร ประจำาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพือ่สง่เสรมิการพัฒนาคณุภาพชวีติของคนพกิารและผูด้แูล
คนพกิาร ในการประกอบอาชพีใหก้บัคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร ในเขต
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ   โดยการฝึกอาชพี ใหค้วามรูใ้นดา้น
การประกอบอาชพีซึง่เป็นแนวทางในการพัฒนาคณุภาพชวีติของคนพกิาร
ใหส้ามารถอยูใ่นสงัคมอยา่งมศีกัดิศ์ร ีสามารถพึง่พาตนเองได ้ไมเ่ป็น
ภาระตอ่สงัคม 

 

งานพฒันาและสวสัดกิาร 



สำานกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

คำากลา่วรายงานตอ่ประธานในพธิเีปิดการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคน

พกิาร ประจำาปีงบประมาณ  2565
วนัที ่28 – 29  มนีาคม  2565

ณ ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กอลัหดูา  อ.ยีง่อ จ.นราธวิาส

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

เรยีน  นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ
ดฉินัในนามของสำานกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่น

ตำาบลจอเบาะ ขอขอบพระคณุทา่นนายกองคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบลจอเบาะ เป็นอยา่งยิง่ทีไ่ดก้รณุาใหเ้กยีรตมิาเป็น

ประธานใน
พธิเีปิดโครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคน
พกิาร ประจำาปี 2565

การจดัโครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผู ้
ดแูลคนพกิาร ประจำาปี 2565 

 ไดจ้ดัข ึน้ตามนโยบายขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบล ทีมุ่ง่
พฒันาดา้นคณุภาพชวีติ ทีมุ่ง่เนน้สง่เสรมิสนบัสนนุสง่
เสรมิอาชพีทีห่ลากหลายและเหมาะสมตรงตามความ



ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่เพือ่สง่เสรมิการพฒันา
คณุภาพชวีติของคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร ในการ
ประกอบอาชพีใหก้บัคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร ในเขต
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ             โดยการฝึก
อาชพี ใหค้วามรูใ้นดา้นการประกอบอาชพีซึง่เป็นแนวทาง
ในการพฒันาคณุภาพชวีติของคนพกิารใหส้ามารถอยูใ่น
สงัคมอยา่งมศีกัด ิศ์ร ีสามารถพึง่พาตนเองได ้ไมเ่ป็นภาระ
ตอ่สงัคม จงึไดจ้ดัทำา “โครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิาร
และผูด้แูลคนพกิาร ประจำาปี 2565” เพือ่ทีมุ่ง่พฒันาดา้น
คณุภาพชวีติ ทีมุ่ง่เนน้สง่เสรมิสนบัสนนุการจดัการศกึษา
อบรมและการฝึกอาชพีตามความเหมาะสม และความ
ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่เพือ่พฒันารายไดข้อง
ประชาชน เพิม่พนูความรู ้ทกัษะ สรา้งความชำานาญและ
ประสบการณ์ดา้นประกอบอาชพี ยกระดบัผลติภณัฑใ์หม้ ี
คณุภาพและสามารถเป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภครวมถงึเพือ่
สรา้งรายไดแ้ละสรา้งประสบการณ์ดา้นทกัษะสง่เสรมิดา้น
การฝึกอาชพี บดันี ้ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ ดฉินัขอเรยีน
เชญิทา่นนายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ กลา่วเปิด
“โครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร 
ประจำาปี 2565” ในลำาดบัตอ่ไป

คำากลา่วของประธานในพธิเีปิดการโครงการ



โครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคน
พกิาร ประจำาปีงบประมาณ  2565

วนัที ่28 – 29  มนีาคม  2565
ณ ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กอลัหดูา  อ.ยีง่อ จ.นราธวิาส

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

สวสัดคีรบั ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม, วทิยากร และผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งทกุทา่น

กระผมมคีวามยนิดทีีไ่ดม้สีว่นสนบัสนนุโครงการ
ฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร ประจำาปี 
2565   ในวนันี้

 โครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคน
พกิาร ประจำาปี 2565  จดัขึน้เพือ่วตัถปุระสงค ์เพือ่สง่
เสรมิการพฒันาคณุภาพชวีติของคนพกิารและผูด้แูลคน
พกิาร ในการประกอบอาชพีใหก้บัคนพกิารและผูด้แูลคน
พกิาร ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ             
โดยการฝึกอาชพี ใหค้วามรูใ้นดา้นการประกอบอาชพีซึง่
เป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพชวีติของคนพกิารให้
สามารถอยูใ่นสงัคมอยา่งมศีกัด ิศ์ร ีสามารถพึง่พาตนเอง
ได ้ไมเ่ป็นภาระตอ่สงัคม ผูจ้ดัโครงการฝึกอบรมอาชพีคน
พกิารและผูด้แูลคนพกิาร ประจำาปี 2565  หวงัวา่จะ
เป็นการเพิม่รายได ้ลดรายจา่ยแกต่นเอง ครอบครวั 
ชมุชน ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงตอ่ไปซึง่ผูท้ ีผ่า่น
การฝึกอบรมสามารถจะนำาความรูท้ ีไ่ดไ้ปประกอบอาชพี
เลีย้งตนเองและครอบครวั และสามารถใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ
ประโยชนใ์นลกัษณะการรวมกลุม่ สามารถลดรายจา่ย 
เพิม่รายไดใ้หก้บัครวัเรอืนอกีทางหนึง่

 หลงัจากผา่นการฝึกอบรมในคร ัง้นี ้ผมหวงัเป็น
อยา่งยิง่วา่ทกุทา่นจะนำาความรูค้วามสามารถทีไ่ดไ้ป
พฒันางานฝีมอืสูอ่าชพีหลกัทีส่รา้งรายไดต้อ่ตนเองและ
ครอบครวั ขอขอบคณุทกุทา่นทีม่สีว่นทำาใหก้ารอบรมใน



คร ัง้นี ้ประสบผลสำาเร็จ และขอขอบคณุวทิยากรทีเ่สยีสละ
เวลามาทำาการฝึกอบรม  

โอกาสนี ้กระผม
ขอ.........................................................
......................... 

นบัถอืไดโ้ปรดดลบนัดาลใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม วทิยากร
และผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งจงประสบแตค่วามสขุความเจรญิ 

บดันี ้ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ ผมขอเปิด 
“โครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร 
ประจำาปี 2565”  ณ บดันี้

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

คำากลา่วขอบคณุวทิยากร

ในนามขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอ
เบาะ ขอขอบพระคณุวทิยากร

คณุกานตมิา  หะมะ เป็นอยา่งมากทีไ่ดม้าใหค้วามรู ้
ในเรือ่งการอบรมโครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิาร
และผูด้แูลคนพกิาร ประจำาปี 2565 “ฝึกอบรมการ
ทำาขนมไขโ่บราณ สตูรด ัง้เดมิและการทำาขนมช ัน้ใบ
เตย/ดอกอญัชนั” ผูเ้ขา้อบรมในโครงการฝึกอบรม
อาชพีคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร ประจำาปี 2565 
จะไดร้บัการพฒันาฝีมอืและมคีวามรูใ้นการทำาขนม 
สามารถสรา้งรายไดแ้ละประกอบอาชพีหลกั และ
อาจจะตอ่ยอดดว้ยการรวมกลุม่เพือ่ทีจ่ะทำาเป็นกลุม่
อาชพีของแตล่ะหมูบ่า้นซึง่เป็นเจตนารมณท์ีด่ขีองผู ้
บรหิารขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ ทีเ่นน้
พฒันาสง่เสรมิอาชพีใหแ้กร่าษฎรในตำาบล อบต.จอ



เบาะ ซึง่ไดใ้หก้ารสนบัสนนุจดัโครงการใหก้บัราษฎร
เพือ่ใหไ้ดร้บัความรูแ้ละความสามารถทกัษะใน
การนำาไปประกอบอาชพีหรอืหารายไดใ้หก้บัตนเอง
หรอืสามารถนาไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำาวนั 
สดุทา้ยนีข้อเสยีงปรบมอืเพือ่เป็นเกยีรตใิหก้บั
วทิยากร คณุกานตมิา  หะมะ ดว้ยคะ่ 

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

สรปุผลการดำาเนนิการ
โครงการฝึกอบรมและทศันศกึษาดงูานของกลุม่แมบ่า้น

ประจำาปี ๒๕ 62
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ  อำาเภอยีง่อ   จงัหวดั

นราธวิาส
๑. ขอ้มลูท ัว่ไปของผูใ้หข้อ้มลู



๑.๑ ชือ่  นางสาวเกศราวรรณ  โยธาบรบิาล
๑.๒ ตำาแหน่ง  นักพัฒนาชมุชนปฏบิตักิาร  
๑.๓ สงักดั  องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ

๒. ผลการดำาเนนิการ
๒.๑ วนั เวลา และสถานทีด่ำาเนนิโครงการ

๒.๑.๑ ฝึกอบรมกลุม่แมบ่า้น
วนัที ่ 25  กมุภาพันธ ์ พ.ศ. 2562  เวลา 8.0 ๐ น. ถงึ 

๑๖.00 น. สถานที ่หอประชมุ องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ  อำาเภอ
ยีง่อ จังหวดันราธวิาส

๒.๑.๒ ศกึษาดงูานตามโครงการฯ
๒.๒ ผูเ้ขา้รว่มโครงการ

๒.๒.๑ กลุม่แมบ่า้น  จำานวน  81  คน
๒.๒.๒ ผูส้งัเกตการณ์ จำานวน  9  คน

๒.๓ กจิกรรมทีด่ำาเนนิการ
๒.๓.๑ ประชมุเพือ่เตรยีมความพรอ้มและขัน้ตอนการดำาเนนิ

โครงการ
๒.๓.๒ ตดิตอ่ประสานงานกบัวทิยากรและสถานทีก่บัหน่วย

งานตา่ง ๆ เพือ่เขา้ศกึษาดงูาน
๒.๓.๓ ดำาเนนิการตามโครงการฯ จนเสร็จสิน้  ตัง้แต ่วนัที ่

25 – 28  กมุภาพันธ ์ ๒๕ 62

๒.๓.๔ ประเมนิผลการฝึกอบรมและศกึษาดงูานเพือ่สรปุ
แนวทางการดำาเนนิการตอ่ไป

๒.๔ สรปุผลโดยภาพรวม
๒.๔.๑ เขา้รับการฝึกอบรม  รอ้ยละ ๑๐๐
๒.๔.๒ เขา้รว่มศกึษาดงูาน รอ้ยละ  ๑๐๐

๓. ผลทีไ่ดร้บั
๑. กลุม่แมบ่า้น ไดศ้กึษาหาความรูแ้ละประสบการณ์นอกสถานที่

เพือ่นำามาพัฒนาและเพิม่ศกัยภาพในการจัดการพัฒนาชมุชน
๒. แกปั้ญหาความยากจนของประชาชนในตำาบล จากการรวมกลุม่

แมบ่า้นสามารถดำาเนนิกจิกรรมกลุม่ สรา้งรายไดใ้หแ้กค่รัวเรอืนทำาให ้
ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้

๓. สมาชกิในกลุม่แมบ่า้นตำาบลจอเบาะทีไ่มม่งีานทำาไดม้รีายไดใ้น
การยังชพีเพิม่มากขึน้

๔. เพิม่พนูความรูค้วามสามารถและประสบการณ์จากการไปศกึษา
ดงูานของกลุม่แมบ่า้นทีป่ระสบความสำาเร็จในการดำาเนนิกจิกรรมและนำา
ความรูท้ีไ่ดรั้บมาพัฒนากลุม่แมบ่า้นใหม้คีวามเขม้แข็ง



๕. ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทีต่อ้งการใหป้ระชาชนสามารถ
พงึพาตนเองได ้โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

๔. ปญัหา/...

- 2 -

๔. ปญัหา/อปุสรรคขอ้เสนอแนะอืน่ๆ

- ขอ้จำากดัเรือ่งอายแุละวยัของกลุม่แมบ่า้น ทำาใหค้วาม
สามารถในการรับขอ้มลูความรูจ้ากการฝึกอบรมไมเ่ทา่กนั

- ระยะเวลาในการฝึกอบรม ๑ วนั ไมเ่พยีงพอทีจ่ะทำาใหผู้เ้ขา้
รับการฝึกอบรมไดรั้บความรูแ้ละสามารถนำาไปปฏบิตัจิรงิไดถ้กูตอ้งเทา่ที่
ควร

- ในการศกึษาดงูาน  แตล่ะสถานทีม่เีวลาดงูานจำากดั ไม่
เพยีงพอเทา่ทีค่วร  เจา้หนา้ทีท่ีเ่ตรยีมความพรอ้มไมเ่รยีบรอ้ย ทำาใหเ้สยี
เวลาบรรยายและสาธติ

                        

(ลงชือ่).....................................................
      (นางสาวเกศราวรรณ  

โยธาบรบิาล)
             ตำาแหน่ง นักพัฒนาชมุชนปฏบิตัิ

การ
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รายงานผลการดำาเนนิงาน
โครงการ “ฝึกอบรมและทศันศกึษาดู

งานของกลุม่แมบ่า้น
ตำาบลจอเบาะ ประจำาปี ๒๕๕ 9”

อบต.จอเบาะ 
อำาเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส
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