
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

 (กลุ่มจักสาน, กลุ่มตีมีด, กลุ่มถักกระเป๋าด้วยเชือกร่มฯลฯ) ประจ าปี ๒๕๕๙ 

  

  

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ ์
อ าเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา 

 



    บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
ที ่ นม  ๕๒๗๗๑/                                วันที่  ๔  สิงหาคม  พ .ศ. ๒๕๕๙ 
เรื่อง   สรุปผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (กลุ่มจักสาน, กลุ่มตีมีด, กลุ่มถักกระเป๋าด้วยเชือกร่มฯลฯ)   
        ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๙ 
เรียน   นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 

เรื่องเดิม 
 ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  ได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (กลุ่มจักสาน, กลุ่มตีมีด, กลุ่มถักกระเป๋าด้วยเชือกร่มฯลฯ)   
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙   ในวันท่ี ๒๙  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น  

ข้อเท็จจริง 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ  งานพัฒนาชุมชนไดด้ าเนินงานตามโครงการฯ โดยประกาศรับสมัครประชาสัมพันธ์เชิญชวน

ประชาชนในพ้ืนท่ีที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวนท้ังสิ้น  ๙๐  คน  (เป้าหมาย ๑๐๐ คน)  โดยจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (กลุ่มจักสาน, กลุ่มตีมีด, กลุ่มถักกระเป๋าด้วยเชือกร่มฯลฯ)  การบรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีจุดเด่น การตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขายพร้อมลงมือปฏิบัติฝึกถักผ้าพันคอและท าเข็มกลัดช่อดอกมะลิ  ในวันท่ี  ๒๙  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  มีการใช้จ่ายงบประมาณไปท้ังสิ้น ๓๘,๕๐๐ บาท มีเงินคงเหลือ  ๑,๕๐๐  บาท  รายละเอียดดังนี้ 

๑. ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน ๑ มื้อๆละ X ๗๐ บาท X ๑๐๐ คน   เป็นเงิน  ๗,๐๐๐  บาท  
๒. ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ๒ มื้อๆละ X ๓๕ บาท X ๑๐๐ คน  เป็นเงิน  ๗,๐๐๐  บาท  
๓. ค่าตอบแทนวิทยากร        

-ค่าวิทยากรในการอบรมวิชาการ ๑ คน X ๓ ช่ัวโมง X ๖๐๐ บาท  เป็นเงิน   ๑,๘๐๐  บาท  
-ค่าวิทยากรกลุ่มย่อย ๓ คน X ๓ ช่ัวโมง X ๖๐๐ บาท   เป็นเงิน   ๕,๔๐๐  บาท  

๔. ค่าคู่มือประกอบการอบรม เล่มละ ๒๕ บาท X ๑๐๐ เล่ม   เป็นเงิน     ๒,๕๐๐   บาท 
๕. ป้ายโครงการ        เป็นเงิน       ๕๘๕  บาท 
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ ์       เป็นเงิน   ๑๔,๒๑๕  บาท 

                           รวมเป็นเงินท้ังสิ้น    ๓๘,๕๐๐  บาท  
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

 เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชน โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (กลุ่มจักสาน, กลุ่มตีมีด, กลุ่มถักกระเป๋าด้วยเชือกร่มฯลฯ)  
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน)       

ข้อพิจารณา 
            - จากการสรุปข้อมูลจากแบบประเมินผลหลังการอบรม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรุปว่า เอกสารในการอบรมสถานท่ีในการให้ความรู้     
และระยะเวลาในการให้ความรู้มีความเหมาะสมการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจนมีทักษะและประสิทธิภาพในการให้ความรู้    
การอบรมมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  สาระที่ได้จากการอบรมเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมอาชีพตรงกับ     
ความต้องการและความสนใจ  สามารถน าสิ่งที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
                                                                             จตุพร  ภริตพรพันธ์ุ 

 นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                  ศวินันทน์   บุญเกิด                                               
                  หัวหน้าส านักปลดั 
 
  

    ธนพรรณ  นาคมะเริง                             ชัยศิริ   ศิริรุ่งสกุลวงศ์ 
             ปลดัเทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ                       นายกเทศมนตรตี าบลบ้านโพธ์ิ 
 
 



 

  รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  
(กลุ่มจักสาน, กลุ่มตีมีด, กลุ่มถักกระเป๋าด้วยเชือกร่มฯลฯ)  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (กลุ่มจักสาน, กลุ่มตีมีด, กลุ่มถักกระเป๋าด้วยเชือกร่มฯลฯ)   

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจตุพร   ภริตพรพันธุ์  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

๓.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์   

๔. วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ  

วัน เดือน ปี สถานที่ กิจกรรม 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ลานอเนกประสงค์หน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
(กลุ่มจักสาน, กลุ่มตีมีด, กลุ่มถักกระเป๋าด้วยเชือก
ร่มฯลฯ)   การบรรยายให้ความรู้เรื่อง การบริหาร
จัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีจุดเด่น  
การตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขาย พร้อม ได้ลงมือ
ปฏิบัติฝึกอาชีพเพ่ิมเติม 

     ๕.  วัตถุประสงค์โครงการ   
๑. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กลุ่มมีทักษะในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ  
๒. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่ม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
๓. ส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่ประชาชนให้มีความเข้มแข็ง และด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
๔. เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

     ๖.  งบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   ตั้งไว้     ๔๐,๐๐๐  บาท 
ใช้ไป     ๓๘,๕๐๐  บาท 
คงเหลือ   ๑,๕๐๐  บาท 

     ๗.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  ผู้เข้าร่วมโครงการ      จ านวน         ๙๐  คน 

    ๘.  สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ 
๑ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กลุ่มมีทักษะในการบริหาร

จัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ 
/  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้เรื่องการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้มีจุดเด่น  
๒ เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่ม และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
 

/  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการกลุ่ม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมยอดขาย 

๓ ส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่ประชาชนให้มีความ
เข้มแข็ง และด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

/  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติฝึกอาชีพ
เพ่ิมเติม 

๔ เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนมี
การด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

/  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการฝึกอาชีพ เป็น
การสร้างโอกาสและทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้
ประชาชนพึ่งตนเอง  



  ๙.  สรุปในภาพรวม 
            - จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ        
(กลุ่มจักสาน กลุ่มตีมีด กลุ่มถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม) ประชากรในการศึกษา จ านวน ๑๐๐ คน พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ ๗๒  และเป็นเพศชาย ร้อยละ ๒๘  มีอายุระหว่าง  ๔๑ – ๕๐  ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๖๘  รองลงมาคืออายุ
ระหว่าง  ๓๑ – ๔๐ ปี ร้อยละ ๒๒  จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ ๖๔  รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา 
ร้อยละ ๓๖  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมากท่ีสุด ร้อยละ ๗๕ 

๑. ด้านวิทยากร 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พบว่า ข้อรายการที่ผู้เข้าร่วมโครงการ
พึงพอใจมากที่สุด คือ การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ ร้อยละ ๙๔  รองลงมาคือ การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม ร้อยละ 
๙๓.๒๐ มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม ร้อยละ ๙๒.๘๐ ตามล าดับ 
 ๒. ด้านสถานที/่ระยะเวลา/อาหาร  
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พบว่า ข้อรายการที่ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ร้อยละ  ๙๔.๘๐  รองลงมาคือระยะเวลาในการอบรมมี
ความเหมาะสม  ร้อยละ ๙๓.๘๐ ตามล าดับ 
 ๓. ด้านความรู้ความเข้าใจ   
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พบว่า ความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรม 
มีเพียง ร้อยละ ๖๖.๘๐ ความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ 
 ๔.  ด้านการน าความรู้ไปใช้  
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พบว่า ข้อรายการที่ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ร้อยละ ๙๔.๘๐  รองลงมาคือ        
มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ร้อยละ ๙๔.๖๐ ตามล าดับ 

๑๐. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อการด าเนินโครงการ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข รวมถึงหัวข้อที่ต้องการให้จัดกิจกรรมเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ๑.  ห้องประชุมเล็กเกินไป ไม่เหมาะสมกับจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ควรจัดให้มีความเหมาะสมกับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี 
 ๒.  ควรเปลี่ยนอาหารว่างเป็นประเภทอื่นบ้าง  
 ๓.  เนื้อหาเยอะแต่เวลาน้อยเกินไป ควรมีการจัดการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  และเพ่ิมระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ 
 ๔.  ควรให้มีการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชน  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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