
 
 

โครงการส	งเสริมอาชีพ 
พัฒนาศักยภาพสตรีในเขตองค�การบริหารส	วนตําบลxxxxx ประจําป$ 2563 

 “หลักสตูร ศิลปะประดิษฐ� การตัดเย็บกระเป/าผ1า” 
อําเภอxxxxx  จังหวัด xxx 

1. หลักการและเหตุผล 
  โดยท่ีสภาวการณ�ป�จจุบัน ความเจริญก�าวหน�าด�านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย'าง
รวดเร็ว การดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแข'งขันค'อนข�างสูงมีการใช�จ'ายในชีวิตประจําวันที่เพิ่มข้ึน อีกท้ัง
สภาพบ�านเมืองในป�จจุบันท่ีประสบป�ญหาด�านเศรษฐกิจ ราคาสินค�าโดยท่ัวไปปรับตัวสูงประชาชนท่ัวไปจึงต�อง
แบกภาระค'าใช�จ'ายเพิ่มข้ึน องค�กรปกครองส'วนท�องถ่ินเป5นหน'วยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการส'งเสริมสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมส'งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนให�มีรายได�เพิ่มข้ึนและเป5นกําลังสําคัญในการพัฒนาท�องถ่ิน
ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก�ไขป�ญหาความยากจน โดยการสร�างงาน สร�างรายได� ส'งเสริมอาชีพอิสระ และ
การเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพบนพื้นฐานของการลดรายจ'าย สร�างรายได� ขยายโอกาสให�แก'ประชาชน
โดยกําหนดในการส'งเสริมอาชีพให�แก'ประชาชนและเพื่อให�สอดคล�องกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจ'ายอํานาจ ให�แก'องค�กรปกครองส'วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดให�เทศบาลมีอํานาจและหน�าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ินตามมาตรา 16(6) การส'งเสริมการฝAกอบรมและ
ประกอบอาชีพ ดังนั้น องค�การบริหารส'วนตําบลบางเก'า จึงได�ทําโครงการส'งเสริมอาชีพให�กับกลุ'มสตรี แม'บ�าน
และประชาชนท่ัวไป ประจําปB 2563 ข้ึน เพื่อส'งเสริมการพัฒนาอาชีพให�กับชุมชน ช'วยแก�ไขป�ญหาการว'างงาน
สร�างอาชีพเพิ่มรายได�และสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชนตามนโยบายของภาครัฐและองค�กรปกครองส'วนท�องถ่ิน
อันเป5นรากฐานสําคัญของการพัฒนา 
 

2. วัตถุประสงค� 
  2.1 เพื่อเป5นการฝAกอบรมอาชีพระยะสั้นให�กับกลุ'มสตรี แม'บ�านและประชาชนท่ัวไป 
  2.2 เพื่อส'งเสริมการรวมกลุ'มให�เกิดการเรียนรู�สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได�ให�แก'ประชาชน 
  2.3 เพื่อส'งเสริมพัฒนาทักษะด�านอาชีพให�กับกลุ'มสตรี แม'บ�านและประชาชนท่ัวไป 
  2.4 เพื่อให�ประชาชนใช�เวลาว'างให�เกิดประโยชน�ในลักษณะการรวมกลุ'มเป5นการร'วมกันคิด 
        รวมกันทํา และร'วมกันพัฒนา ก'อให�เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
 

3. เป8าหมาย 
  3.1 เป8าหมายเชิงปริมาณ 
        - กลุ'มสตรี แม'บ�าน ประชาชนทั่วไป จํานวน 12 คน 
  3.2 เป8าหมายเชิงคุณภาพ 
        - ผู�เข�ารับการฝAกอบรมเกิดทักษะความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการสร�างรายได�อาชีพเสริม 
        - ผู�เข�ารับการฝAกอบรมเกิดวิสัยทัศน�/แนวทางในการพัฒนาการสร�างรายได�อาชีพเสริม 
        - ผู�เข�ารับการฝAกอบรมเกิดวิสัยทัศน�/แนวทางในการพัฒนาคนให�รู�จักการใช�เวลาว'าง 
          ให�เกิดประโยชน� 
 

4. กิจกรรมที่ดําเนินการ 
  4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
  4.2 เชิญวิทยากรท่ีมีความสามารถเป5นผู�ฝAกอบรม 
  4.3 ประชาสัมพันธ�โครงการ 

 
 

/4.4 ดําเนิน... 
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  4.4 ดําเนินงานตามโครงการโดยจัดฝAกอบรมภายในเดือน มีนาคม รวม 4 วัน 
  4.5 สําหรับผลงานจะมอบให�แก'ผู�เข�ารับการฝAกอบรมไปใช�ประโยชน�โดยไม'คิดมูลค'า 
  4.6 ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 
 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
  5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ  : เดือน 1 –  3 กรกฎาคม 2563 
  5.2 เริ่มฝAกอบรมอาชีพ   : เดือน 13 –  16 กรกฎาคม 2563 
  5.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ : สิ้นสุดการอบรม และสิ้นสุดโครงการ 
 

6. สถานที่ดําเนินการ 
  ณ  หอประชุมองค�การบริหารส'วนตําบลบางเก'า 
 

7. งบประมาณ 
  ตามข�อบัญญัติ งบประมาณประจําปB 2563 องค�การบริหารส'วนตําบลบางเก'า แผนงานสร�าง
ความเข�มแข็งของชุมชน ส'งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน งบดําเนินการ หมวด รายจ'ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไม'เข�าลักษณะหมวดรายจ'ายอ่ืนๆ รายการที่ 5. ค'าใช�จ'ายในการจัดทําโครงการส'งเสริม
อาชีพ    หน�า 93 
 

งบประมาณที่ใช1ในการดําเนินการ จํานวนเงิน (บาท) 
7.1 ค'าปMายโครงการ ขนาด กว�าง 1. ม. ยาว 3 ม. � ตารางเมตรละ 300 บาท 900.- 
7.2 ใยพริ้นกาว 1 หน�า จํานวน 12 แพคๆละ � 120 บาท 1,440.- 
7.3 ผ�าคอตตอน (ผ�าสําหรับทํากระเปPา) จํานวน 12 หลาๆ ละ � 60 บาท 720.- 
7.4 ผ�าเทโร(ผ�าทําขอบ) จํานวน 12 หลาๆละ � 70 บาท 840.- 
7.5 ผ�าซับใน จํานวน 12 หลาๆละ � 40 บาท 480.- 
7.6 ซิปลูกตุ�ม ขนาด 6 นิ้ว 7 นิ้ว 8 น้ิว และ 10 นิ้ว อย'างละ 2 โหลๆละ � 60 บาท 480.- 
7.7 ซิปหลา จํานวน 12 หลาๆละ � 50 บาท 600.- 
7.8 หัวซิป จํานวน 3 โหลๆละ � 100 บาท 300.- 
7.9 คอหมาจิ๋ว จํานวน  12 อันๆละ � 10 บาท 120.- 
7.10 กระดาษแข็ง จํานวน 4 แผ'นๆละ � 20 บาท 80.- 
7.11 ไม�บรรทัดใหญ' จํานวน 12 อันๆละ � 30 บาท 360.- 
7.12 ไม�บรรทัดเล็ก  จํานวน 12 อันๆละ � 25 บาท 300.- 
7.13 ชอล�กสี จํานวน 12 อันๆละ � 8 บาท 96.- 
7.14 เข็มหมุด จํานวน 12 กล'องๆละ � 25 บาท 300.- 
7.15 เข็มสอย จํานวน 12 ซองๆละ � 20 บาท 240.- 
7.16 ด�าย จาํนวน 1 โหลๆละ � 140 บาท 140.- 
7.17 ซิปธรรมดา ขนาด 6 นิว้ จํานวน 2 โหลๆละ � 25 บาท 50.- 
7.18 ที่เลาะด�าย จาํนวน 12 อันๆละ � 15 บาท 180.- 
7.19 จักรเย็บผ1า จํานวน 2 ตัวๆละ � 4,500.- บาท 9,000.- 
7.20 ค'าอาหารว'างและเครื่องดื่ม จํานวน 8 ม้ือ ม้ือละ 30 บ. จํานวน 12 คน 2,880.- 
7.21 ค'าอาหาร จาํนวน 4 ม้ือ ม้ือละ 65 บ. จํานวน 12 คน 3,120.- 
7.22 ค'าตอบแทนคณะวิทยากร จํานวน 24 ชั่วโมงๆละ � 600 บาท 14,400.- 

รวมเปEนเงิน 37,026.- บาท (สามหม่ืนเจ็ดพันย่ีสิบหกบาท)  
  

/หมายเหตุ... 



   11. ผู1เขียน/ผู1เสนอโครงการ 
 

       (นายมนัสชัย  ขอสันติกุล) 
   นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ  

 

 

 

      12. ผู1ผ	านความเห็นชอบ   
       

(นายอัสมาน  เปาะเละ) 
 หัวหน�าสํานักปลัด 
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หมายเหตุ:            1. ทั้งนี้สามารถถัวจ'ายได�ทุกรายการจ'ายได� 
       2. รายการที่ 7.1 - 7.19   เบิกจ'ายตามระเบียบฝAกอบรม ข�อ 12 (1) และ (3) 
       3. รายการที่ 7.20 –  7.21 เบิกจ'ายตามระเบียบฝAกอบรม ข�อ 12 (11) , (13) และ ข�อ 16 
       4. รายการที่ 7.22           เบิกจ'ายตามระเบียบฝAกอบรม ข�อ 12 (12) และ ข�อ 17 (2) (ก) 
 

8. ผู1รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัด องค�การบริหารส'วนตําบลบางเก'า 
 
9. การติดตามและประเมินผล 
  9.1 แบบสอบถามความพึงพอใจก'อนและหลังของผู�เข�าร'วมโครงการ 
  9.2 การติดตามการพัฒนาศักยภาพด�านการประกอบอาชีพ 
  9.3 การสังเกตและการสัมภาษณ� 
 

10. ผลที่คาดว	าจะได1รับ 
  10.1 ประชาชนที่เข�าร'วมโครงการได�รับการมีความรู�ในหลักสูตรอาชีพระยะสั้น 
  10.2 ประชาชนที่เข�าร'วมโครงการได�มีความรู�ในการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได� 
  10.3 ประชาชนเกิดการรวมกลุ'มในการประกอบอาชีพ สร�างความสามัคคี การใช�เวลาว'าง 
           ให�เกิดประโยชน� 
  10.4 ลดอัตราการว'างงานและพัฒนาระบบเศรษฐกิจในชุมชน 

 

 
 
 
 
 
  
 
12.ผู1รับผิดชอบโครงการ          
             
 
 
 

( นางสาวนุรัยญา เจะเตTะ) 
รองปลัดองค�การบริหารส'วนตําบลบางเก'า 

 
  

12.คําสั่ง/ข1อสั่งการ 

�  อนุมัติ     �  ไม'อนุมัติ เพราะ        

 

 
                                           

 (นายโมฮามัดแผนดี  ยูซง) 
 นายกองค�การบริหารส'วนตําบลบางเก'า 

 


