ี คนพิการและผูด
โครงการฝึ กอบรมอาชพ
้ แ
ู ลคนพิการ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารสว่ นตำบลจอเบาะ อำเภอยีง่ อ จ ังหว ัด
นราธิวาส
*****************************
ื่ โครงการ : ฝึ กอบรมอาชพ
ี คนพิการและผู ้ดูแลคนพิการ ประจำ
ชอ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 256 ๔
แผนงาน
: แผนงานสร ้างความเข ้มแข็งของชุมชน
งาน
: งานสง่ เสริมและสนับสนุนความเข ้มแข็งของชุมชน
้
หมวด
: ค่าใชสอย
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งการปฏิบต
ั ริ าชการทีไ่ ม่
เข ้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ยุทธศาสตร์ : แผนพัฒนาท ้องถิน
่ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน ้า
87
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 แผนงานสร ้างความเข ้มแข็ง
โครงการที่ : 04/๒๕ 64
หล ักการและเหตุผล
วิกฤตไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-๑๙ สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อการ
ี ของประชาชนในพืน
ประกอบอาชพ
้ ที่
รัฐบาลจึงสงั่ การให ้องค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่ ปรับกลยุทธ์การทำงาน
ี แก่ประชาชนทีไ่ ด ้รับผลกระทบ
อย่างมีข ้อจำกัด การสง่ เสริมเสริมอาชพ
จากมาตรการป้ องกันโควิด-๑๙ โดยกระตุ ้นเศรษฐกิจให ้ท ้องถิน
่ จ ้าง
แรงงานตลอดจนสร ้างงานเพือ
่ ชว่ ยเหลือประชาชนทีไ่ ด ้รับผลกระทบ
ประกอบกับพระราชบัญญัตส
ิ ภาตำบลและองค์การบริหารสว่ นตำบล
พ.ศ.๒๕๓๗ และแก ้ไขเพิม
่ เติมจนถึงฉบับปั จจุบน
ั มาตรา ๖๗ (๖)
มาตรา ๖๘ (๗) กำหนดให ้องค์การบริหารสว่ นตำบลมีหน ้าทีส
่ ง่ เสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู ้สูงอายุ และผู ้พิการ และพรบ.กำหนดแผน
และขัน
้ ตอนการกระจายอำนาจให ้แก่องค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่
พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน ้าทีใ่ นการจัดระบบการ
ี
บริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ (๖) การสง่ เสริม การฝึ กและประกอบอาชพ

ี
ปั จจุบน
ั องค์การบริหารสว่ นตำบลจอเบาะ ได ้จัดฝึ กอบรมอาชพ
ต่างๆให ้กับกลุม
่ ผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ แม่บ ้านและผู ้ด ้อยโอกาส ติดต่อกัน
เป็ นเวลา ๓ ปี แล ้ว โดยในแต่ละปี มผ
ี ู ้สนใจเข ้าร่วมโครงการเป็ นจำนวน
ี พบว่า
มาก จากการตอบแบบสอบถามความสนใจในการประกอบอาชพ
ประชาชนสว่ นใหญ่มต
ี ามความต ้องการเข ้ารับการฝึ กอบรมงานหัตถกรรม
่ การสานตะกร ้าจากพลาสติก การทำพานขันหมาก
จากฝี มือ อาทิเชน
(ขันหมากมุสลิม) ฯลฯ ซงึ่ ผู ้ทีผ
่ า่ นการฝึ กอบรมสามารถจะนำความรู ้ทีไ่ ด ้
ี เลีย
้
ไปประกอบอาชพ
้ งตนเองและครอบครัว และสามารถใชเวลาว่
างให ้
เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุม
่ สามารถลดรายจ่าย เพิม
่ รายได ้ให
กับครัวเรือนอีกทางหนึง่
คณะผู ้บริหารองค์การบริหารสว่ นตำบลจอเบาะ เล็งเห็นความ
ี จึงได ้จัดฝึ กอบรมอาชพ
ี คนพิการและผู ้
สำคัญในเรือ
่ งการสง่ เสริมอาชพ
ดูแลคนพิการ ให ้กับกลุม
่ คนดังกล่าวขึน
้
-๒ว ัตถุประสงค์
ี
1. เพือ
่ ให ้คนพิการและผู ้ดูแลคนพิการมีงานทำและสง่ เสริมอาชพ
ให ้มั่นคงยิง่ ขึน
้
2. เพือ
่ พัฒนาฝี มือคนพิการและผู ้ดูแลคนพิการ และผลิตภัณฑ์ให ้
ชุมชน
ี คนพิการและผู ้ดูแลคน
3. เพือ
่ สง่ เสริมความรู ้และทักษะด ้านอาชพ
พิการ
4. เพือ
่ เพิม
่ รายได ้และลดรายจ่ายในครัวเรือน
้
5. เพือ
่ ให ้คนพิการและผู ้ดูแลคนพิการได ้ใชเวลาว่
างให ้เกิด
ประโยชน์ตอ
่ ตนเองและครอบครัว
กลุม
่ เป้าหมาย
คนพิการและผู ้ดูแลคนพิการในพืน
้ ทีต
่ ำบลจอเบาะได ้รับผลก
ระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ จำนวน ๒๕ คน
สถานทีด
่ ำเนินการ
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฮูดา ตำบลจอเบาะ อำเภอยีง่ อ
จังหวัดนราธิวาส
วิธด
ี ำเนินการ
ี เพือ
1. เขียนโครงการและหลักสูตรการฝึ กอบรมอาชพ
่ ขออนุมัต ิ

ั พันธ์หลักสูตรให ้ผู ้สนใจเข ้าร่วมโครงการ
2. ประชาสม
3. ประสานงานเจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้เกีย
่ วข ้อง จัดหาวิทยากร
4. จัดเตรียมวัสดุอป
ุ กรณ์ เอกสาร ทีใ่ ชฝึ้ กอบรม
5. ดำเนินโครงการตามมาตรการในการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และ
ื้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชอ
6. ประเมินผลการดำเนินโครงการและรายงานผล
ระยะเวลาในการดำเนินการ
วันที่ 22 – 23 กันยายน ๒๕๖๔
งบประมาณ
ตามข ้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานสร ้างความ
เข ้มแข็งของชุมชน งานสง่ เสริมและสนับสนุนความเข ้มแข็งของ
้
ชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใชสอยรายจ่
ายเกีย
่ วเนือ
่ งกับการปฏิบต
ั ิ
ราชการทีไ่ ม่เข ้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใชจ่้ าย
ี คนพิการและผู ้ดูแลคนพิการ
ในการจัดทำโครงการฝึ กอบรมอาชพ
ตามแผนพัฒนาท ้องถิน
่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน ้า 87 ลำดับ
ที่ 4 ตัง้ งบประมาณไว ้ 4 ๐,๐๐๐ บาท เพือ
่ เป็ นค่าใชจ่้ ายดังนี้ (ราย
ละเอียดตามเอกสารแนบท ้าย)
-3ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารสว่ นตำบลจอเบาะ
อำเภอยีง่ อ จังหวัดนราธิวาส
ผลทีค
่ าดว่าจะได้ร ับ
1. ทำให ้คนพิการและผู ้ดูแลคนพิการมีงานทำและสง่ เสริม
ี ให ้มั่นคงยิง่ ขึน
อาชพ
้
2. ทำให ้เป็ นการพัฒนาฝี มือคนพิการและผู ้ดูแลคนพิการ
และผลิตภัณฑ์ให ้ชุมชน
ี ให ้แก่คนพิการและ
3. ทำให ้เพิม
่ ความรู ้และทักษะด ้านอาชพ
ผู ้ดูแลคนพิการ
4. เพิม
่ รายได ้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

้
5. คนพิการและผู ้ดูแลคนพิการ ได ้ใชเวลาว่
างให ้เกิด
ประโยชน์ตอ
่ ตนเองและครอบครัว
ผูเ้ ขียนโครงการ
ื่ …………………………………………
ลงชอ
……….
(นาวสาวเกศราวรรณ โยธาบริบาล)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผูเ้ สนอ
โครงการ…………………………………………………………………………….
…………..……………………………..
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

ื่ ..................................................
ลงชอ
ั โมรายันต์)
(นายนฤชย
หัวหน ้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
หัวหน ้าฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
ผูพ
้ จ
ิ ารณา
โครงการ……………………………………………………………………………
………..………..………………………....
…………………………………………………………………………
………………………………………………………..
……………………

ื่ ......................................................
ลงชอ
ั โมรายันต์)
(นายนฤชย
หัวหน ้าสำนักปลัด
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ผูเ้ ห็นชอบ
โครงการ…………………………………………………………..……………
…………………………….……………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

ื่ ..............................................................
ลงชอ
(นายวิชาญ เจตมหันต์)
ปลัดองค์การบริหารสว่ นตำบลจอเบาะ
ผูอ
้ นุม ัติ
โครงการ………..………………………………….…………………
………………………………………………..…..……
………………………………………….…………………..
………………………………..
…………………………………………………

ื่ .........................................................
ลงชอ
ั ดิ์ แวนามะกัน)
(นายเฉลิมศก
นายกองค์การบริหารสว่ นตำบลจอ
เบาะ

้ า่ ย
รายละเอียดประมาณการค่าใชจ
ี คนพิการและผูด
โครงการฝึ กอบรมอาชพ
้ แ
ู ลคนพิการ ประจำ
ปี งบประมาณ 2564
“การพ ัฒนาผลิตภ ัณฑ์ผา้ ปาเต๊ะ”
..........................................................................
...................
้ า่ ย มีด ังต่อไปนี้
รายละเอียดประมาณการค่าใชจ
ลำด ั
บที่

้ า่ ย
รายการค่าใชจ

จำนวน
เงิน

1

ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 25 คน x 50 บาท x 2
วัน

2,500

2

ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ จำนวน 25 คน x 25
บาท x 2 มือ
้ x 2 วัน

2,500

3

ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 คน คนละ 6 ชว่ั โมงละ ๆ ละ
600 บาท จำนวน 2 วัน

7,200

4

ค่าป้ ายโครงการ ขนาด 1.50 x 2.40 เมตร เมตรละ
250 บาท

900

5

ื้ วัสดุฝึกอบรม (รายการแนบ)
ค่าจัดซอ
ิ้
รวมเงินทงส
ั้ น

26,900
40,00
0

ิ้ 40,000.-บาท (สห
ี่ มืน
รวมเป็นเงินทงส
ั้ น
่ บาทถ้วน)
***งบประมาณสามารถถัวเฉลีย
่ ได ้ทุกรายการ

ื่ ).............................................................
(ลงชอ
.ผู ้ประมาณการ
(นางสาวเกศราวรรณ โยธาบริบาล)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ี คนพิการและผูด
โครงการฝึ กอบรมอาชพ
้ แ
ู ล
คนพิการ
ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔
ค่าว ัสดุอป
ุ กรณ์ทใี่ ชใ้ นการฝึ กอบรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แป้ งสาลี จำนวน ๒ กก.ๆละ ๓๐ บาท เป็ นเงิน ๖๐ บาท
แป้ งข ้าวเจ ้า จำนวน ๒ กก.ๆละ ๓๕ บาท เป็ นเงิน ๗๐ บาท
แป้ งมัน จำนวน ๒ กก.ๆละ ๔๐ บาท เป็ นเงิน ๘๐ บาท
น้ำปูนใส จำนวน ๑ ถุงๆละ ๖ บาท
น้ำตาลทราย จำนวน ๓ กก.ๆละ ๓๐ บาท เป็ นเงิน ๙๐ บาท
กะทิสด จำนวน ๑ กก.ๆละ ๗๐ บาท เป็ นเงิน ๗๐ บาท
ไข่ไก่ เบอร์ ๓ จำนวน ๑๐ ฟองๆละ ๕ บาท เป็ นเงิน ๕๐ บาท
น้ำมันพืช จำนวน ๕ กก.ๆละ ๕๐ บาท เป็ นเงิน ๒๕๐ บาท
ถัว่ ลิสง จำนวน ๔ กก.ๆละ ๗๐ บาท เป็ นเงิน ๒๘๐ บาท

ั มัน ขนาด ๒๐ x ๒๐ cm จำนวน 1 ห่อๆละ ๖๐ บาท
กระดาษซบ
เป็ นเงิน ๖๐ บาท
11. ถุงใส ขนาด ๑๗ x ๒๓ cm จำนวน ๑ แพ็คๆละ ๗๐ บาท เป็ นเงิน
๗๐ บาท
ิ้ ๑,๐๘๖ บาท
รวมเงินทัง้ สน
10.

ตารางฝึ กอบรม
ี คนพิการและผู ้
โครงการฝึ กอบรมอาชพ
ดูแลคนพิการ
ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔
ว ันที่ 22 ก ันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนเข ้าร่วมโครงการ
เวลา ๐๘.๓๐ น.
โครงการ

นายก อบต.จอเบาะ กล่าวเปิ ด

ี ในสถานการณ์โควิด-๑๙
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. การประกอบอาชพ

ั ดิ์ แวนามะกัน นายกอบต.จอ
โดย นายเฉลิมศก
เบาะ
เวลา ๙๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ฝึ กออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผ ้าปาเต๊ะ (ชุดนอนผ ้าปาเต๊ะ)
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
ฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผ ้าปาเต๊ะ (กระเป๋ าสะพายย่าม)
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
ผลิตภัณฑ์จากผ ้าปาเต๊ะ

(ต่อ) ฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารการพัฒนา

ว ันที่ 23 ก ันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียนเข ้าร่วมโครงการ

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ื้ ยืดตกแต่ง
จากผ ้าปาเต๊ะ (เสอ
ลวดลาย
ผ ้าปาเต๊ะ
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
ผลิตภัณฑ์จากผ ้าปาเต๊ะ

(ต่อ) ฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารการพัฒนา

เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
ผลิตภัณฑ์จากผ ้าปาเต๊ะ

สรุปผลงานการพัฒนา

หมายเหตุ (๑) กำหนดการอาจมีการเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม
(๒) พักรับประทานว่างและเครือ
่ งดืม
่ เชา้ เวลา ๑๐.๓๐–๑๐.๔๕
น. บ่ายเวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.
(๓) พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

คำสง่ ั องค์การบริหารสว่ นตำบลจอเบาะ
ที่ 385/2 ๕ 64
เรือ
่ ง แต่งตงคณะกรรมการดำเนิ
ั้
นการโครงการฝึ กอบรม
ี คนพิการและผูด
อาชพ
้ แ
ู ลคนพิการ
-------------------------------------------------------------ด ้วยองค์การบริหารสว่ นตำบลจอเบาะ ได ้ทำโครงการฝึ ก
ี คนพิการและผู ้ดูแลคน
อบรมอาชพ
พิการในพืน
้ ทีต
่ ำบลจอเบาะ โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ เป็ นการพัฒนาฝี มือ
ี เพิม
คนพิการและผู ้ดูแลคนพิการ เพิม
่ ความรู ้และทักษะด ้านอาชพ
่ ราย
้
ได ้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ใชเวลาว่
างให ้เกิดประโยชน์ ในลักษณะ
การ รวมกลุม
่ เป็ นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนา ก่อให ้เกิด
ความรักความสามัคคีในชุมชน
เพือ
่ ให ้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็ นไปด ้วยความ
ั อำนาจตามความใน
เรียบร ้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ทวี่ างไว ้ อาศย
มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัตส
ิ ภาตำบลและ องค์การ
บริหารสว่ นตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก ้ไขเพิม
่ เติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒)
จึงขอแต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนินงานประกอบด ้วย
๑.ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด ้วย
ั ดิ์ แวนามะกัน ตำแหน่ง นายกอบต.
๑.๑ นายเฉลิมศก
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางมารยานี สะนิ
ตำแหน่ง รองนายก อบต.
รองประธานกรรมการ
๑.3 นายวัณอิสมาแอล กูโน
ตำแหน่ง รองนายก อบต.
รองประธานกรรมการ
1.4 นายวิชาญ เจตมหันต์ ตำแหน่ง ปลัดอบต.จอเบาะ
กรรมการ
๑.5 นายมะยัมรี บีรู
ตำแหน่ง รองปลัด อบต.
กรรมการ
ิ องค์การบริหารสว่ นตำบลจอเบาะ หมูท
๑.6 สมาชก
่ ี่ 1 – 9
กรรมการ
ั โมรายันต์ ตำแหน่ง หัวหน ้าสำนักปลัด
1.7 นายนฤชย
กรรมการ/เลขานุการ
มีหน้าที่ กำหนดรูปแบบและอำนวยการในการจัดกิจกรรม
กำกับ ดูแล ให ้คำปรึกษาแก่ฝ่ายต่างๆ ประสานงานวางแผนการบริหาร
งาน รวมทัง้ ควบคุม กำกับดูแล ตลอดจนแก ้ไขปั ญหาต่างๆ

๒.ฝ่ายประสานงานและดำเนินการ ประกอบด ้วย
๒.๑ นางสาวเกศราวรรณ โยธาบริบาล ตำแหน่ง นักพัฒนา
ชุมชน
เป็ นหัวหน ้า
๒.๒ นางสาวยัสมี มีระยะ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ
เป็ นผู ้ชว่ ย
๒.3 นางสาวอายูซะ๊ การีมา
ตำแหน่ง ผู ้ชว่ ยเจ ้าพนักงาน
ธุรการ
เป็ นผู ้ชว่ ย
มีหน้าที่ ประสานงานกับกลุม
่ เป้ าหมายและหน่วยงานที่
เกีย
่ วข ้อง วางแผนและดำเนินงานตามกิจกรรม จัดเตรียมอุปกรณ์เพือ
่
้
ใชในการจั
ดกิจกรรม

3.ฝ่ายจ ัด...
-๒ี ง
๓.ฝ่ายจ ัดสถานทีฝ
่ ึ กอบรมและเครือ
่ งเสย
ประกอบด ้วย
ิ ะ
๓.๑ นายธเนศ มะสก
ตำแหน่ง นายชา่ งโยธา
ชำนาญงาน
เป็ นหัวหน ้า
ิ สภา อบต.จอเบาะ ทุกคน
๓.๒ สมาชก
เป็ นผู ้ชว่ ย
๓.๓ พนักงานจ ้าง (ผู ้ชาย) ทุกคน
เป็ นผู ้ชว่ ย
๓.๔ นางสาวยัสมี มีระยะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ
เป็ นผู ้ชว่ ย/เลขานุการ
มีหน้าที่ จัดสถานทีจ
่ ัดกิจกรรมโครงการ พร ้อมทัง้ จัดโต๊ะ
ี งพร ้อมติดตัง้ ไมโครโฟนให ้ครบชุด
อุปกรณ์ เครือ
่ งขยายเสย
๔.ฝ่ายค ัดกรอง ประกอบด ้วย
๔.๑ นายพาฤทธิ์ ลอฮะ
ตำแหน่ง ผู ้อำนวยการก
องสาธารณสุขฯ เป็ นหัวหน ้า
๔.2 นางสาวแวยะ แวนากอ ตำแหน่ง คนงานทัว่ ไป
เป็ นผู ้ชว่ ย
๔.3 นางกัสนีตา บินบีดงิ
ตำแหน่ง คนงานทัว่ ไป
เป็ นผู ้ชว่ ย

หน้าที่
1. คัดกรองตามมาตรการในการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
ื้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เชอ
ี ละพ ัสดุ ประกอบด ้วย
๕.ฝ่ายการเงินการบ ัญชแ
๕.๑ นายอันวาร์ กูดส
ุ
ตำแหน่ง ผู ้อำนวยกองคลัง
เป็ นหัวหน ้า
5.2 นางสาวสุภช
ั ชา เสาร์ศรีน ้อย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุฯ
เป็ นผู ้ชว่ ย
๕.3 นางสาวนูรฮาปี ซะห์ ดาโวะ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินฯ
เป็ นผู ้ชว่ ย/เลขานุการ
มีหน้าที่
๑.กำกับการดูแล การเบิกจ่ายเงินตามโครงการให ้เป็ นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่ น
ท ้องถิน
่ พ.ศ ๒๕๔๗
ื้ การจ ้าง การจัดทำทะเบียน
๒. ดูแล รับผิดชอบการซอ
พัสดุ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และงานอืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข ้องด ้านการเงิน
๓.ประสานงานสว่ นอืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข ้องและเห็นสมควร
๖.ฝ่ายบริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ประกอบด ้วย
๖.๑ นางสาวพรรณทิพา ขาวฟอม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
เป็ นหัวหน ้า
๖.๒ นางสาวอายูซะ๊ การีมา
ตำแหน่ง ผู ้ชว่ ยเจ ้า
พนักงานธุรการ
เป็ นผู ้ชว่ ย
๖.๓ นายฮาเซง็ กูโน
ตำแหน่ง ผู ้ชว่ ยนักวิเคราะห์ฯ
เป็ นผู ้ชว่ ย
มีหน้าที่ บริการอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่
ให ้กับแขกผู ้เข ้าร่วมงานตลอดจนปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีอ
่ น
ื่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
๗.ฝ่ายติดตามและประเมินผล
ประกอบด ้วย
ั โมรายันต์
๗.๑ นายนฤชย
ตำแหน่ง หัวหน ้า
สำนักปลัด
เป็ นหัวหน ้า
๗.2 นางสาวพรรณทิภา ขาวฟอม
ตำแหน่ง นัก
ทรัพยากรบุคคล
เป็ นผู ้ชว่ ย
๗.3 นางสาวเกศราวรรณ โยธาบริบาล ตำแหน่ง นักพัฒนา
ชุมชน
เป็ นผู ้ชว่ ย
๗.4 นายมูลกรร จาแจ
ตำแหน่ง ผู ้ชว่ ยนักพัฒนา
ชุมชน เป็ นผู ้ชว่ ย/เลขานุการ
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มีหน้าที.่ ..

มีหน้าที่ บันทึกภาพ จัดทำแบบประเมิน สรุปผลการดำเนิน
การกิจกรรมต่างๆ นำเสนอนายกองค์การบริหารสว่ นตำบลจอเบาะ
ขอให ้ผู ้ทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ ดำเนินการในสว่ นทีไ่ ด ้รับมอบหมาย
และในสว่ นอืน
่ ๆ ทีย
่ ังไม่เรียบร ้อย
ให ้บรรลุวต
ั ถุประสงค์ทก
ุ ประการ
หากมีปัญหาอุปสรรคให ้รีบแจ ้งฝ่ ายอำนวยการทราบทันที
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บด
ั นีเ้ ป็ นต ้นไป
สงั่ ณ วันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕ 64

ั ดิ์ แวนามะกัน)
(นายเฉลิมศก
นายกองค์การบริหารสว่ นตำบลจอเบาะ

ป้ายไวนิล โครงการ ขนาด 1.5 x 2.4 เมตร จำนวน
1 ป้าย

ี คนพิการและผู ้
โครงการฝึ กอบรมอาชพ
ดูแลคนพิการ
ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔
ระหว่างว ันที่ 21 – 22

ก ันยายน ๒๕๖๔

จ ัดโดย องค์การบริหารสว่ นตำบลจอเบาะ อำเภอ
ยีง่ อ จ ังหว ัดนราธิวาส

