
สรปุผลการดำาเนนิงาน

โครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคน
พกิาร ประจำาปี ๒๕ 64

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ
  อำาเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส



แบบรายงานผลการการดำาเนนิการ
โครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร

ประจำาปี ๒๕ 64
ณ ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กอลัหดูา 

 หมูท่ ี ่5 ตำาบลจอเบาะ อำาเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส  
   

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 ฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร
วนัที ่ 22 – 23 กนัยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 9.0 ๐ น. ถงึ

๑๖.0 ๐ น. สถานที ่
ณ ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กอลัฮดูา หมูท่ี ่5 ตำาบลจอเบาะ อำาเภอยีง่อ จังหวดั
นราธวิาส

๒.๒ ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
๒.๒.๑ คนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร  จำานวน  25  คน

๒.๓ กจิกรรมทีด่ำาเนนิการ
๒.๓.๑ ประชมุเพือ่เตรยีมความพรอ้มและขัน้ตอนการดำาเนนิ

โครงการ
๒.๓.๒ ตดิตอ่ประสานงานกบัวทิยากร
๒.๓.๓ ดำาเนนิการตามโครงการฯ จนเสร็จสิน้  ตัง้แต ่วนัที ่

22 – 23  กนัยายน  ๒๕ 64

๒.๓.๔ ประเมนิผลการฝึกอบรมเพือ่สรปุแนวทางการดำาเนนิ
การตอ่ไป

๒.๔ สรปุผลโดยภาพรวม
๒.๔.๑ เขา้รับการฝึกอบรม  รอ้ยละ ๑๐๐

๓. ผลทีไ่ดร้บั

3.1.  เพือ่ใหค้นพกิาร ผูด้แูลคนพกิาร มอีาชพีและมรีายได ้
เลีย้งดตูนเองและครอบครัว  

3.2.  เพือ่ใหค้นพกิารรว่มกบัผูด้แูลคนพกิาร ไดพั้ฒนา
ผลติภณัฑ ์ประยกุตล์วดลายและสสีนัใหต้รงกบัความตอ้งการของ
ตลาด



   3.3.  เพือ่ใหค้นพกิาร รว่มกบัผูด้แูลคนพกิาร  มกีารรวมกลุม่
เพือ่ผลติสนิคา้สูต่ลาด
๔. ปญัหา/อปุสรรคขอ้เสนอแนะอืน่ๆ

- ขอ้จำากดัเรือ่งทางกายภาพของคนพกิาร  ทำาใหค้วาม
สามารถในการรับขอ้มลูความรูจ้ากการฝึกอบรมไมเ่ทา่กนั

- ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วนั ไมเ่พยีงพอ เพราะบาง
กจิกรรมมขีัน้ตอนทีต่อ้งใชเ้วลาในการฝึกอบรม ทำาใหผู้เ้ขา้รับการฝึก
อบรมไดรั้บความรูแ้ละสามารถนำาไปปฏบิตัจิรงิไดไ้มเ่ทา่ทีค่วร

- สถานทีจั่ดฝึกโครงการฯ ไมเ่อือ้อำานวยตอ่การฝึกปฏบิตั ิ
เนือ่งจากหอประชมุองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ ใชเ้ป็นสถานที่
กกัตวักลุม่เสีย่งโคโรนา 19 (Covid 19)

                        

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

โยธาบรบิาล)
          ตำาแหน่ง   นักพัฒนาชมุชนชำานาญ

การ

ความเห็น...

- 2 –                       

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

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

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

      (ลงชือ่)
                   (นายนฤชยั  โมรา
ยันต)์
                      หวัหนา้สำานัก
ปลดั



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

(ลงชือ่)
             (นายวชิาญ  เจต
มหนัต)์
       ปลดัองคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลจอเบาะ

   ความเห็นของนายก อบต  .   
จอเบาะ
   (   )  ทราบ
   (   )  อืน่ ๆ
..........................................

        (ลงชือ่)                         

                   (นายเฉลมิศกัดิ ์ 
แวนามะกนั)
          นายกองคก์ารบรหิารสว่น

ตำาบลจอเบาะ

คณะผูจ้ดัทำา

1.นางสาวเกศราวรรณ  โยธาบรบิาล นกั
พฒันาชุมชน

2.นายมลูกรร จาแจ ผูช้ว่ยนกั
พฒันาชุมชน



คณะทีป่รกึษา

1.นายเฉลมิศกัดิ ์ แวนามะกนั นายก
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ

2.นางมารยาน ี สะนิ รองนายกองคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ

3.นายวชิาญ เจตมหนัต์ ปลดัองคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบลจอเบาะ

4.นายมะยมัรี บรีู รองปลดัองคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบลจอเบาะ

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

ท ี ่9

สารบญั



- แบบรายงานผลการจดักจิกรรม

- รายละเอยีดโครงการ

- แบบรายงานมาตรฐาน

- รายละเอยีดการประชุม

- ประมวลภาพกจิกรรม



คำานำา
ในภาวการณ์ปัจจบุนั ความเจรญิกา้วหนา้ดา้นเศรษฐกจิ และ

เทคโนโลย ีมกีารพัฒนาอยา่งรวดเร็ว  การดำาเนนิชวีติ  การประกอบ
อาชพีมกีารแขง่ขนัคอ่นขา้งสงู  มกีารใชจ้า่ยในชวีติประจำาวนัทีเ่พิม่ขึน้ 
อกีทัง้สภาพบา้นเมอืงในปัจจบุนัทีป่ระสบปัญหาดา้นเศรษฐกจิ   ราคา
สนิคา้โดยทั่วไปไดป้รับตวัสงู ประชาชนโดยทัว่ไปจงึตอ้งแบกภาระคา่ใช ้
จา่ยทีเ่พิม่ขึน้  โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร  ซ ึง่
โอกาสในการเขา้ถงึการทำางานทีเ่หมอืนบคุคลทั่วไปเป็นไดย้าก  ดงันัน้
การประกอบอาชพีในปัจจบุนัไมไ่ดมุ้ง่เนน้ไปทีร่ายไดห้ลกัเพยีงอยา่ง
เดยีว  แตเ่ป็นการสนับสนุนใหค้นพกิารและผูด้แูลคนพกิารมอีาชพีเสรมิ
เพือ่เพิม่พนูรายได ้ ตลอดจนการพึง่พาตนเอง ซ ึง่มคีวามเหมาะสมกบั
สภาพเศรษฐกจิในปัจจบุนั

สอดคลอ้งกบัภารกจิขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบล ทีก่ำาหนดไวใ้น 
พระราชบญัญัตสิภาตำาบลและองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบบัที ่๖) มาตร ๖๗ ภายใตบ้งัคบัแหง่
กฎหมาย องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล มหีนา้ทีต่อ้งทำาในเขตองคก์าร
บรหิารสว่นตำาบล ดงัตอ่ไปนี ้(๖) สง่เสรมิการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผู ้
สงูอาย ุและผูพ้กิาร  องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ โดยสำานักงาน
ปลดั ไดเ้ล็งเห็นความสำาคญัดงักลา่ว  จงึจัดทำาโครงการฝึกอบรมอาชพี
คนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร  นีข้ ึน้

งานพฒันาและสวสัดกิาร 
สำานกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                             



คำากลา่วรายงานตอ่ประธานในพธิเีปิดการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร
ประจำาปี ๒๕ 64

วนัที ่ 22 – 23 กนัยายน  2564  
ณ ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กอลัหดูา  ม.5 ตำาบลจอเบาะ อำาเภอ

ยีง่อ จ.นราธวิาส
************************************************

********

เรยีน  นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ

ดฉินัในนามของสำานกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลจอเบาะ ขอขอบพระคณุ

ทา่นนายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ เป็นอยา่งยิง่ที่
ไดก้รณุาใหเ้กยีรตมิาเป็นประธาน
พธิเีปิดโครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคน
พกิาร  ประจำาปี ๒๕ 64

การจดัโครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผู ้
ดแูลคนพกิาร ประจำาปี ๒๕ 64 

 ไดจ้ดัข ึน้ตามพระราชบญัญตัสิภาตำาบลและองคก์าร
บรหิารสว่นตำาบล พ.ศ. 2537 (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่6 
พ.ศ. 2552) โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนพกิารและผูด้แูลคน
พกิาร ซึง่โอกาสในการเขา้ถงึการทำางานทีเ่หมอืนบคุคล
ท ัว่ไปเป็นไดย้าก ดงัน ัน้การประกอบอาชพีในปจัจบุนัไมไ่ด้
มุง่เนน้ไปทีร่ายไดห้ลกัเพยีงอยา่งเดยีว แตเ่ป็นการ
สนบัสนนุใหค้นพกิารและผูด้แูลคนพกิารมอีาชพีเสรมิเพือ่
เพิม่พนูรายได ้ตลอดจนการพึง่พาตนเองซึง่มคีวามเหมาะ
สมกบัสภาพเศรษฐกจิในปจัจบุนัดงัน ัน้ องคก์ารบรหิาร



สว่นตำาบลจอเบาะ จงึไดจ้ดัทำา “โครงการฝึกอบรมอาชพี
คนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร ประจำาปี 2564” 

บดันี ้ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ ดฉินัขอเรยีนเชญิ
ทา่นนายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ กลา่วเปิด “โค
รงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร ประจำา
ปี 2564” ในลำาดบัตอ่ไป

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

คำากลา่วของประธานในพธิเีปิดการโครงการ

โครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร
ประจำาปี ๒๕ 64

วนัที ่ 22 – 23 กนัยายน  2564  
ณ ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กอลัหดูา  ม.5 ตำาบลจอเบาะ อำาเภอ

ยีง่อ จ.นราธวิาส
************************************************

********

สวสัดคีรบั ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม, วทิยากร และผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งทกุทา่น



กระผมมคีวามยนิดทีีไ่ดม้สีว่นสนบัสนนุโครงการ
ฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร ประจำาปี 
๒๕ 64  ในวนันี้
 โครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคน
พกิาร ประจำาปี ๒๕ 64 จดัขึน้เพือ่วตัถปุระสงค ์ใหค้น
พกิารและผูด้แูลคนพกิารมงีานทำาและสง่เสรมิอาชพีให้
ม ัน่คงยิง่ข ึน้              และพฒันาผลติภณัฑใ์หชุ้มชน เพิม่
ความรูใ้หแ้กค่นพกิารและผูด้แูลคนพกิารตอ่ไปได ้โดยให้
คนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร เกดิการรวมกลุม่เพือ่ผลติ
สนิคา้สูต่ลาด มอีาชพีและมรีายไดเ้ลีย้งดตูนเองและ
ครอบครวั ซึง่ผูจ้ดัโครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผู ้
ดแูลคนพกิาร ประจำาปี 2564 หวงัวา่จะเป็นการเสรมิสรา้ง
พฒันาทกัษะใหค้นพกิารและผูด้แูลคนพกิาร ไดฝึ้กปฏบิตั ิ
จากการจดัโครงการฯ ซึง่เป็นชอ่งทางอกีอยา่งหนึง่ที่
สามารถผลกัดนักลุม่อาชพีคนพกิารและผูด้แูลคนพกิารให้
เกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และสามารถนาความรูแ้ละ
ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัไปใชป้ฏบิตัไิดจ้รงิ เหมาะสมกบั
สภาพพืน้ที ่สอดคลอ้งตอ่นโยบายของรฐับาลหลงัจากผา่น
การฝึกอบรมในคร ัง้นี ้ผมหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ทกุทา่นจะนำา
ความรูค้วามสามารถทีไ่ดไ้ปพฒันางานฝีมอืสูง่านอดเิรกที่
สรา้งรายไดต้อ่ตนเองและครอบครวั ขอขอบคณุทกุทา่นที่
มสีว่นทำาใหก้ารอบรมในคร ัง้นี ้ประสบผลสำาเร็จ และขอ
ขอบคณุวทิยากรทีเ่สยีสละเวลามาทำาการฝึกอบรม  

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

นบัถอืไดโ้ปรดดลบนัดาลใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม วทิยากร
และผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งจงประสบแตค่วามสขุความเจรญิ 

บดันี ้ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ ผมขอเปิด 
“โครงการฝึกอบรมอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร 
ประจำาปี 2564 ณ บดันี้

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



คำากลา่วขอบคณุวทิยากร

ในนามองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ ขอ
ขอบพระคณุวทิยากร                  คณุชุตมิา  แวสุ
หลง เป็นอยา่งมากทีไ่ดม้าใหค้วามรู ้การฝึกอบรม
อาชพีการตดัเย็บชุดนอนจากผา้ปาเตะ๊ การตดัเย็บ
กระเป๋ายา่มสะพาย และการตกแตง่เส ือ้ยดืจากผา้
ปาเตะ๊และเป็นการนำาผา้ปาเตะ๊ทอ้งถิน่ทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ของภาคใตม้าพฒันาผลติภณัฑเ์พือ่เพิม่
มลูคา่ใหก้บัสนิคา้ และการเพิม่ศกัยภาพคนพกิาร
และผูด้แูลคนพกิารใหไ้ดร้บัการพฒันาอาชพีและได้
รบัการยอมรบัในชุมชนและสงัคม “การสง่เสรมิ
เศรษฐกจิในชุมชน ใหค้นพกิารและผูด้แูลคนพกิาร
สามารถสรา้งอาชพีแกต่นเองและเพิม่รายไดใ้หก้บั
ครอบครวัในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสัโค
โรนา่ (Covid-19)  ใหไ้ดร้บัการพฒันาอาชพีและ
ไดร้บัการยอมรบัในชุมชนและสงัคมซึง่เป็น
เจตนารมณ์ทีด่ขีองผูบ้รหิารขององคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลจอเบาะ  ทีเ่นน้พฒันาศกัยภาพคนพกิารและผู ้
ดแูลคนพกิารในเขต องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอ
เบาะ ซึง่ไดใ้หก้ารสนบัสนนุจดัโครงการฝึกอบรม
อาชพีคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร เพือ่ใหไ้ดร้บั
ความรูแ้ละความสามารถในการนำาไปประกอบอาชพี
หรอืหารายไดใ้หก้บัตนเองหรอืสามารถนาไป
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำาวนั สดุทา้ยนีข้อเสยีงปรบ



มอืเพือ่เป็นเกยีตรใิหก้บัวทิยากร คณุชุตมิา  แวสุ
หลง ดว้ยคะ่ 
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