
 

 

 

 

 

 
โครงการ 

ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
 

 

 

 

 

 



โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๕๒ มาตรา ๖๗  (๖) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา ๖๘(๗) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร   

การฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน   เป็นการเพ่ิมทักษะให้ประชาชาชนทุกประเภทได้มีความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการมีส่วนร่วมในสังคม โดยกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่ม ใน
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความกระตือรือร้น มีความเชื่อมันในตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัวได้ ตลอดจนมีความรู้ ในการประกอบอาชีพและมีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น  มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน และการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้ มีเจตคติและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตใน
สังคมปัจจุบัน  

           การโปรยทานงานบุญอื่นๆก็สามารถท าได้ เช่น งานทอดฝ้าป่า งานทอดกฐิน งานศพ งานแต่ง เพราะการ
โปรยทาน ถือว่าเป็นการท าทานบารมีให้แก่ตน เพราะมนุษย์เรา ควรจะสร้างทั้งบุญ และทานควบคู่กันไป 

           เหรียญโปรยทาน   มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าความรู้จากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งาน
ประดิษฐ์ ) มาฝึกทักษะในการประดิษฐ์สิ่งของใช้ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความรู้ความเข้าใจและมี
ประสิทธิภาพเป็นพ้ืนฐานส าหรับวิชาชีพน าทักษะไปศึกษาหาความรู้แล้วน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีวิธีการ
ด าเนินงานโดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้เวลาว่างมาพับเหรียญโปรยทานกันเพื่อหารายได้ระหว่างว่างงาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย   ในฐานะหน่วยงานมีความใกล้ชิดกับชุมชน จึงได้จัดท าโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพเสริม เสริมสร้างการมีส่วนร่วม การอยู่ร่วมกันพร้อมกับ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไปในทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพที่ดีและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี
ความสุขต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวได้ 
2.เพ่ือให้ชุมชนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปต่อยอดรวมกลุ่มและพัฒนาเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
ได้ 

          3.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ท าร่วมกัน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนทั่วไป สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ  ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  จ านวน   70    
คน 

 

สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น   

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่    23   เดือนกันยายน พ.ศ.2562  
 
วิธีการด าเนินการ 
 1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
 2. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
 3. ประสานวิทยากร  /  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
   4. จัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม 
 5. ด าเนินการฝึกอบรม 
 6. สรุป และรายงานผล  
 
งบประมาณ 
 ด าเนินการโดยใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย ปีงบประมาณ 2562  
โครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป  ใช้จ่ายในส่วนของงบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ตั้งไว้  30,000 บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 1.  อาหารกลางวัน                 70  คน  คนละ  60  บาท  เป็นเงิน  4,200 บาท 
 2.  อาหารว่างและเครื่องดื่ม      70  คน  คนละ  35  บาท  จ านวน  2  มื้อ  เป็นเงิน  4,900 บาท 
 3.  ป้าย  1.5*2.4  เมตร        เป็นเงิน    540   บาท 



 4.  ค่าสมนาคุณวิทยากร          เป็นเงิน  3,600   บาท 
 5.  ค่าพาหนะเดินทางส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  70 คน คนละ  50  บาท  เป็นเงิน  3,500   บาท 
 6.  ค่าวัสดุอบรม  เป็นเงิน  4,630  บาท  ดังนี ้
  -  ริบบิ้น จ านวน 210 ม้วน ม้วนละ     18 บาท เป็นเงิน    3,780 บาท 
  -   เลื่อมใบไม้   จ านวน  4  ห่อ   ห่อละ    25  บาท  เป็นเงิน      100   บาท 
  -   ปืนกาว       จ านวน  3  อัน   อันละ  135  บาท  เป็นเงิน     405    บาท 
  -   ดิ้นทอง       จ านวน  1  ห่อ   ห่อละ  200  บาท  เป็นเงิน     200    บาท 
  -   กาวแท่ง      จ านวน 15 แท่ง แท่งละ    7 บาท    เป็นเงิน     105    บาท 
  -   หลอดลมพลาสติก ขนาด 3 มม.  จ านวน  1  ห่อ ห่อละ 40  บาท เป็นเงิน  40  บาท 

รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น  21,370  บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
    
    
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.กลุ่มเป้าหมายมีอาชีพเสริม  เป็นรายได้ให้กับครอบครัว  
2.กลุ่มเป้าหมายมีการต่อยอดรวมกลุ่มและพัฒนาเป็นที่รู้จักในวงกว้างได้ 
3.กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับฝึกอบรมอาชีพมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ท าร่วมกัน และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  
 

  
 


