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๑. ขอ้มลูท ัว่ไปของผูใ้หข้อ้มลู
๑.๑ ชือ่  นางสาวเกศราวรรณ  โยธาบรบิาล
๑.๒ ตำาแหน่ง  นักพัฒนาชมุชนชำานาญการ  
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๒.๑ วนั เวลา และสถานทีด่ำาเนนิโครงการ

๒.๑.๑ ฝึกอบรมราษฎรและประชาชนท ัว่ไป
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๑๖.00 น. สถานที ่หอประชมุ องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ  อำาเภอ
ยีง่อ จังหวดันราธวิาส

๒.๒ ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
๒.๒.๑ ราษฎรและประชาชนทั่วไป จำานวน  45  คน

๒.๓ กจิกรรมทีด่ำาเนนิการ
๒.๓.๑ ประชมุเพือ่เตรยีมความพรอ้มและขัน้ตอนการดำาเนนิ

โครงการ
๒.๓.๒ ตดิตอ่ประสานงานกบัวทิยากร
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๒.๓.๔ ประเมนิผลการฝึกอบรมเพือ่สรปุแนวทางการดำาเนนิ
การตอ่ไป

๒.๔ สรปุผลโดยภาพรวม
๒.๔.๑ เขา้รับการฝึกอบรม  รอ้ยละ ๑๐๐

๓. ผลทีไ่ดร้บั

   3.1 ผูท้ีเ่ขา้รว่มโครงการไดรั้บการมคีวามรูแ้ละทักษะดา้น
อาชพี



   3.2 ผูท้ีเ่ขา้รว่มโครงการสามารถสรา้งอาชพี เพิม่รายไดแ้ก่
ตนเองและครอบครัว ในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดไวรัสโคโรน่า
หรอืโควดิ-๑๙
   3.3 ราษฎร และประชาชนทัว่ไปเกดิการรวมกลุม่ในการ
ประกอบอาชพี สรา้งความสามัคค ีและใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์
   3.4 ลดอตัราการวา่งงานและพัฒนาระบบเศรษฐกจิใน
ชมุชน
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รว่มโครงการ จำานวน 45 คน
 เนือ่งจากมขีอ้จำากดัดา้นงบประมาณ, ดา้นสถานการณ์ไวรัสโควดิ-19,  

และการสอนของวทิยกรไดอ้ยา่งทั่วถงึ
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1.นางสาวเกศราวรรณ  โยธาบรบิาล นกั
พฒันาชุมชน

2.นางสาวอชรญิา เพชรภาน หวัหนา้ฝ่าย
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3.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
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 
และความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่เพือ่พัฒนารายไดข้อง
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 
มหีนา้ทีส่ง่เสรมิการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร และ
พรบ.กำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำาหนดอำานาจและหนา้ทีใ่นการ
จัดระบบการบรกิารสาธารณะ มาตรา ๑๖ (๖) การสง่เสรมิ การฝึกและ
ประกอบอาชพี

งานพฒันาและสวสัดกิาร 
สำานกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                             

คำากลา่วรายงานตอ่ประธานในพธิเีปิดการฝึกอบรม

โครงการสง่เสรมิอาชพีราษฎร ประจำาปี 2564
วนัที ่23 – 25  กมุภาพนัธ ์ 2564

ณ หอประชุมองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ อ.ยีง่อ
จ.นราธวิาส

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

เรยีน  นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ
ดฉินัในนามของสำานกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่น

ตำาบลจอเบาะ ขอขอบพระคณุทา่นนายกองคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบลจอเบาะ เป็นอยา่งยิง่ทีไ่ดก้รณุาใหเ้กยีรตมิาเป็น

ประธานใน



พธิเีปิดโครงการสง่เสรมิอาชพีราษฎร ประจำาปี 2564
การจดัโครงการสง่เสรมิอาชพีราษฎร ประจำาปี 

2564  ไดจ้ดัข ึน้ตามนโยบาย
ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบล ทีมุ่ง่พฒันาดา้นคณุภาพ
ชวีติ ทีมุ่ง่เนน้สง่เสรมิสนบัสนนุสง่เสรมิอาชพีทีห่ลากหลาย
และเหมาะสมตรงตามความตอ้งการของประชาชนในทอ้ง
ถิน่เพือ่พฒันารายไดข้องประชาชน เพิม่พนูความรู ้ทกัษะ 
สรา้งความชำานาญและประสบการณ์ดา้นประกอบอาชพี 
ยกระดบัผลติภณัฑใ์หม้คีณุภาพและสามารถเป็นทีย่อมรบั
ของผูบ้รโิภครวมถงึเพือ่สรา้งรายไดแ้ละสรา้ง
ประสบการณ์ดา้นทกัษะการฝึกอาชพี ซึง่ในคร ัง้นีเ้ป็นการ
จดัฝึกอบรมหลกัสตูรระยะส ัน้ โดยอบรมท ัง้ภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏบิตั ิโดยการฝึกอบรมคร ัง้นี ้ไดว้ทิยากรทีม่คีวามรู ้
ความสามารถเต็มทีจ่ะถา่ยทอดประสบการณ์และเทคนคิ
ตา่งๆ ใหแ้กผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรม เพือ่เป็นการเพิม่รายได ้
ลดรายจา่ยแกต่นเอง ครอบครวั ชมุชน ตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีงตอ่ไปซึง่ผูท้ ีผ่า่นการฝึกอบรมสามารถ
จะนำาความรูท้ ีไ่ดไ้ปประกอบอาชพีเลีย้งตนเองและ
ครอบครวั และสามารถใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชนใ์น
ลกัษณะการรวมกลุม่ สามารถลดรายจา่ย เพิม่รายไดใ้ห้
กบัครวัเรอืนอกีทางหนึง่

จงึไดจ้ดัทำา “โครงการสง่เสรมิอาชพีราษฎร 
ประจำาปี 2564 ” เพือ่ทีมุ่ง่พฒันา

ดา้นคณุภาพชวีติ ทีมุ่ง่เนน้สง่เสรมิสนบัสนนุการจดัการ
ศกึษาอบรมและการฝึกอาชพีตามความเหมาะสม และ
ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่เพือ่พฒันารายได้
ของประชาชน เพิม่พนูความรู ้ทกัษะ สรา้งความชำานาญ
และประสบการณ์ดา้นประกอบอาชพี ยกระดบัผลติภณัฑ์
ใหม้คีณุภาพและสามารถเป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภครวมถงึ
เพือ่สรา้งรายไดแ้ละสรา้งประสบการณ์ดา้นทกัษะสง่เสรมิ
ดา้นการฝึกอาชพี บดันี ้ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ ดฉินัขอ
เรยีนเชญิทา่นนายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ 
กลา่วเปิด “โครงการสง่เสรมิอาชพีราษฎร ประจำาปี 
2564” ในลำาดบัตอ่ไป



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

คำากลา่วของประธานในพธิเีปิดการโครงการ

โครงการสง่เสรมิอาชพีราษฎร ประจำาปี 2564
วนัที ่23 – 25  กมุภาพนัธ ์ 2564

ณ หอประชุมองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ อ.ยีง่อ
จ.นราธวิาส

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

สวสัดคีรบั ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม, วทิยากร และผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งทกุทา่น

กระผมมคีวามยนิดทีีไ่ดม้สีว่นสนบัสนนุโครงการ
สง่เสรมิอาชพีราษฎร ประจำาปี2564  ในวนันี้

 โครงการสง่เสรมิอาชพีราษฎร ประจำาปี 2564 
จดัขึน้เพือ่วตัถปุระสงค ์             เพือ่สง่เสรมิความรูแ้ละ
ทกัษะดา้นอาชพีใหแ้กร่าษฎร และประชานทีส่นใจ เพือ่สง่
เสรมิการรวมกลุม่ใหเ้กดิการเรยีนรูส้ามารถพึง่ตนเองและ
เพิม่รายไดล้ดรายรายจา่ยในครวัเรอืนและสง่เสรมิให้
ราษฎร และประชานทีส่นใจไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์
ในลกัษณะการรวมกลุม่
เป็นการรว่มกนัคดิ รว่มกนัทำาและรว่มกนัพฒันา กอ่ใหเ้กดิ
ความรกัความสามคัคใีนชุมชนทำาให้
ราษฎรมอีาชพีสามารถประกอบเป็นอาชพีหลกั มรีายได้
ประจำาแกต่นเองและครอบครวั ซึง่ผูจ้ดัโครงการสง่เสรมิ
อาชพีราษฎร ประจำาปี 2564 หวงัวา่จะเป็นการเพิม่รายได้
ลดรายจา่ยแกต่นเอง ครอบครวั ชมุชน ตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีงตอ่ไปซึง่ผูท้ ีผ่า่นการฝึกอบรมสามารถ
จะนำาความรูท้ ีไ่ดไ้ปประกอบอาชพีเลีย้งตนเองและ



ครอบครวั และสามารถใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชนใ์น
ลกัษณะการรวมกลุม่ สามารถลดรายจา่ย เพิม่รายไดใ้ห้
กบัครวัเรอืนอกีทางหนึง่
หลงัจากผา่นการฝึกอบรมในคร ัง้นี ้ผมหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่
ทกุทา่นจะนำาความรูค้วามสามารถทีไ่ดไ้ปพฒันางานฝีมอืสู ่
อาชพีหลกัทีส่รา้งรายไดต้อ่ตนเองและครอบครวั ขอ
ขอบคณุทกุทา่นทีม่สีว่นทำาใหก้ารอบรมในคร ัง้นี ้ประสบ
ผลสำาเร็จ และขอขอบคณุวทิยากรทีเ่สยีสละเวลามาทำาการ
ฝึกอบรม  

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

นบัถอืไดโ้ปรดดลบนัดาลใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม วทิยากร
และผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งจงประสบแตค่วามสขุความเจรญิ 

บดันี ้ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ ผมขอเปิด 
“โครงการสง่เสรมิอาชพีราษฎร ประจำาปี 2564” ณ บดันี้

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

คำากลา่วขอบคณุวทิยากร

ในนามองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจอเบาะ ขอ
ขอบพระคณุวทิยากร คณุกานตมิา  หะมะ เป็นอยา่ง
มากทีไ่ดม้าใหค้วามรูใ้นเร ือ่งการอบรมโครงการสง่
เสรมิอาชพีราษฎร “การทำาคสัตารส์เบเกอรี,่ คกุกี้
ผลไมร้วม, คกุกีธ้ญัพชื, คกุกีเ้นยสด,  การทำาขนม
ลกูชุบ” ผูเ้ขา้อบรมในโครงการสง่เสรมิอาชพีราษฎร
ประจำาปี 2564 จะไดร้บัการพฒันาฝีมอืและมคีวามรู ้
ในการทำาขนม สามารถสรา้งรายไดแ้ละประกอบ
อาชพีหลกั และอาจจะตอ่ยอดดว้ยการรวมกลุม่เพือ่
ทีจ่ะทำาเป็นกลุม่อาชพีของแตล่ะหมูบ่า้นซึง่เป็น
เจตนารมณ์ทีด่ขีองผูบ้รหิารขององคก์ารบรหิารสว่น



ตำาบลจอเบาะ ทีเ่นน้พฒันาสง่เสรมิอาชพีใหแ้ก่
ราษฎรในตำาบล อบต.จอเบาะ ซึง่ไดใ้หก้ารสนบัสนนุ
จดัโครงการใหก้บัราษฎร เพือ่ใหไ้ดร้บัความรูแ้ละ
ความสามารถทกัษะในการนำาไปประกอบอาชพีหรอื
หารายไดใ้หก้บัตนเองหรอืสามารถนาไปประยกุตใ์ช้
ในชวีติประจำาวนั สดุทา้ยนีข้อเสยีงปรบมอืเพือ่เป็น
เกยีรตใิหก้บัวทิยากร 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



   
         

       

      



        

       

                             





ภาพกจิกรรม
 



 
 
 

 

รายงานผลการดำาเนนิงาน
โครงการ “ฝึกอบรมและทศันศกึษาดู

งานของกลุม่แมบ่า้น
ตำาบลจอเบาะ ประจำาปี ๒๕๕ 9”



อบต.จอเบาะ 
อำาเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส
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