
 

 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สํารวจผู้ท่ีจะเข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตําบลพลับพลา”            
 

เรียน กํานัน / ผู้ใหญ่บ้าน / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย แบบตอบรับ       จํานวน       ๑     ชุด 
       

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา จะดําเนินการจัด “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ระยะสั้นตําบลพลับพลา” ในวันท่ี ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และ
ผู้สนใจ สามารถนําไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพ่ือรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยกําหนดหลักสูตรการ
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ดังนี้ 

 ๑. การฝึกอาชีพทําขนมทองม้วน 
 ๒. การฝึกอาชีพทําขนมปุยฝ้าย 
 ๓. การฝึกอาชีพทําดอกไม้จันทน์/ของชําร่วย 
 ๔. การฝึกอาชีพการทํายาหม่องสมุนไพร 
 ๕. การฝึกอาชีพเทคนิคการเพาะพันธุ์และปลูกผักหวาน 
 ๖. การฝึกอาชีพเทคนิคการเพาะพันธ์และการปลูกมะนาวในกระถาง 
  

  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา จึงขอความร่วมมือท่าน สํารวจผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นดังกล่าว ท้ังนี้ขอความ  กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  
๒๕๕๘  ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  (กําหนดการในการดําเนินกิจกรรมโครงการจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้ง) 
   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการต่อไป 
 

                   ขอแสดงความนับถือ 
     

 
               (นายสมบูรณ์  แขดอน) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
 
ส่วนสวัสดิการสังคม. 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
โทร  ๐  ๔๔๔๙  ๒๐๐๕ / โทรสาร ๐  ๔๔๔๙  ๑๗๘๘ 
 

 
                        ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
                        อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๙๐     
 

    ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

ท่ี นม ๘๐๖๐๕/ ว๖๐   
 



 

 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สํารวจผู้ท่ีจะเข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตําบลพลับพลา”            
 

เรียน กํานัน / ผู้ใหญ่บ้าน / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา / ประธานกลุ่มสตรีตําบลพลับพลา 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย แบบสํารวจ       จํานวน       ๑     ชุด 
       

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา จะดําเนินการจัด “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ระยะสั้นตําบลพลับพลา” ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพตลอดจน
ส่งเสริมและจัดต้ังกลุ่มอาชีพในตําบลเป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ให้กับประชาชน เยาวชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สนใจ สามารถนําไปประกอบ
อาชีพหลักและอาชีพเสริมได้ โดยกําหนด “ตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น” ไว้ดังนี้ 

 ๑. การฝึกอาชีพทําขนมทองม้วน 
 ๒. การฝึกอาชีพทําขนมปุยฝ้าย 
 ๓. การฝึกอาชีพทําดอกไม้จันทน์/ของชําร่วย 
 ๔. การฝึกอาชีพการทํายาหม่องสมุนไพร 
 ๕. การฝึกอาชีพเทคนิคการเพาะพันธุ์และปลูกผักหวาน 
 ๖. การฝึกอาชีพเทคนิคการเพาะพันธ์และการปลูกมะนาวในกระถาง 
  

  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา จึงขอความร่วมมือท่าน สํารวจผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น พร้อมระบุประเภทและอาชีพท่ีต้องการฝึกอบรม ท้ังนี้ขอความ  กรุณาส่งแบบ
สํารวจกลับภายในวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  (หลักสูตร
การฝึกอบรมอาชีพและกําหนดการในการดําเนินกิจกรรมโครงการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 
   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการต่อไป 
 

                   ขอแสดงความนับถือ 
     

 
               (นายสมบูรณ์  แขดอน) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
 
ส่วนสวัสดิการสังคม. 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
โทร  ๐  ๔๔๔๙  ๒๐๐๕ / โทรสาร ๐  ๔๔๔๙  ๑๗๘๘ 

 
                        ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
                        อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๙๐     
 

   ๒๑   กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

ท่ี นม ๘๐๖๐๕/ ว ๕๔  
 



 

 

 

เรื่อง การเข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตําบลพลับพลา”            
 

เรียน กํานัน / ผู้ใหญ่บ้าน / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. แบบตอบรับ       จํานวน       ๑     ชุด 
  ๒. กําหนดการ       จํานวน      ๑   ชุด 

       

 ตามท่ีได้ดําเนินการสํารวจผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตําบล
พลับพลา” ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา จะดําเนินการจัด “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ระยะสั้นตําบลพลับพลา” ในวันท่ี ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และ
ผู้สนใจ สามารถนําไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยได้กําหนดหลักสูตรการ
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ดังนี้ 

 ๑. การฝึกอาชีพทําดอกไม้จันทน์/ของชําร่วย 
 ๒. การฝึกอาชีพการทํายาหม่องสมุนไพร 

  ๓. การฝึกอาชีพทําขนมแพนเค้ก  
 ๔. การฝึกอาชีพเทคนิคการเพาะพันธุ์และปลูกผักหวาน 
   

  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา จึงขอความร่วมมือท่าน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีสนใจเข้าร่วม 
“โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น” ดังกล่าว ท้ังนี้ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันท่ี  ๑๔  
สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  และเข้าร่วมอบรม ตามวัน เวลา และ
สถานท่ี ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน 
   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการต่อไป 
 

                   ขอแสดงความนับถือ 
     

 
               (นายสมบูรณ์  แขดอน) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
 
ส่วนสวัสดิการสังคม. 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
โทร  ๐  ๔๔๔๙  ๒๐๐๕ / โทรสาร ๐  ๔๔๔๙  ๑๗๘๘ 
 

 
                        ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
                        อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๙๐     
 

         สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

ท่ี นม ๘๐๖๐๕/ ว   
 



แบบตอบรับ 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะส้ันตําบลพลับพลา 

ระหว่างวันท่ี  ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

.................................................................................................................................. 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .................................................... นามสกุล..........................................................  
อายุ........ปี หมายเลขบัตรประชาชน................................................เกิดวันท่ี.........เดือน....................พ.ศ............ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี...........หมู่ท่ี............ถนน..........................................ตําบล พลับพลา   อําเภอโชคชัย
จังหวัด นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๙๐  โทรศัพท์............................. โทรศัพท์มือถือ............................ 
 

  ยินดีเข้าร่วมโครงการ 
 ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เพราะ.............................................................................................. 
 
      ลงชื่อ ..................................................... 
      (.................................................................) 
                   วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ............ 
 
อาชีพท่ีต้องการให้จัดฝึกอบรมในครั้งต่อไป อาชีพ.............................................................................. 

กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

.............................................................................................................................................................................. 
 

แบบตอบรับ 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะส้ันตําบลพลับพลา 

ระหว่างวันท่ี  ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

.................................................................................................................................. 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .................................................... นามสกุล..........................................................  
อายุ........ปี หมายเลขบัตรประชาชน................................................เกิดวันท่ี.........เดือน....................พ.ศ............ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี...........หมู่ท่ี............ถนน..........................................ตําบล พลับพลา   อําเภอโชคชัย
จังหวัด นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๙๐  โทรศัพท์............................. โทรศัพท์มือถือ............................ 
 

  ยินดีเข้าร่วมโครงการ 
 ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เพราะ.............................................................................................. 
 
      ลงชื่อ ..................................................... 
      (.................................................................) 
                   วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ............ 
 
อาชีพท่ีต้องการให้จัดฝึกอบรมในครั้งต่อไป อาชีพ.............................................................................. 

กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 



แบบสํารวจ 
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตําบลพลับพลา ประจําปี 2558 

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

             ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จะดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น
ให้กับประชาชน  ประจําปีงบประมาณ  2558  ในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 เพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะด้าน
อาชีพ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพตลอดจนส่งเสริมและจัดต้ังกลุ่มอาชีพในตําบลเป็นการ
เพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้กับประชาชน เยาวชน กลุ่มสตรี
แม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มด้อยโอกาส ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึงขอสํารวจความ
ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 
 
 ข้าพเจ้า...........................................................อายุ........ปี บ้านเลขที.........หมู่ท่ี....... ตําบลพลับพลา  
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท์มือถือ....................................................... 
ขอแจ้งความประสงค์  ดังนี้ 
 (   )  ยินดีเข้าร่วม   
 (   )  ไม่ยินดีเข้าร่วม 
 

 ประเภทอาชีพท่ีต้องการฝึกอาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   ) เกษตรกรรม ได้แก่อาชีพ.......................................................................................................... 
 (   ) ปศุสัตว์ ได้แก่อาชีพ.................................................................................................................. 
 (   ) การทําอาหาร ได้แก่อาชีพ........................................................................................................ 
 (   ) หัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่อาชีพ........................................................................................... 
 (   ) การบริการ ได้แก่อาชีพ............................................................................................................ 
 (   ) สาธารณสุข ได้แก่อาชีพ........................................................................................................... 
 (   ) งานช่างต่างๆ ได้แก่อาชีพ........................................................................................................ 
 (   ) อาชีพอ่ืนๆ ได้แก่อาชีพ............................................................................................................. 
  
 
 
                                                                      ลงชื่อ............................................................ 
                                                                            (...........................................................) 
 
ผู้ติดต่อประสานงาน : นางฐิติรัตน์  เก่ืองกระโทก  นักพัฒนาชุมชน  โทรศัพท์ 087-2617499 
      : นายสุทธิพงษ์  ศรีวิพัฒน์  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  โทรศัพท์ 087-2466181 
 
 

 

 

 

 



ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะส้ันตําบลพลับพลาให้กับประชาชน  ประจําปีงบประมาณ  2558 

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

1. ช่ือ – สกุล(นาย/นาง/นางสาว).....................................................................อายุ...................ปี 
 

2. เกิดวันท่ี..................เดือน................................พ.ศ..........................สัญชาติ............................. 
 

3. เลขท่ีบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ......................................................................................... 
 

4. ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ 
บ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี..................ตําบล...............................อําเภอ................................ 
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์............................. 
 

5. มีความประสงค์เข้ารับการอบรม 
����  หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน  วันท่ี ............... สิงหาคม  2558 
 

หลักฐานการรับสมัคร 
1. ใบสมัคร  จํานวน  1  ใบ    2. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จํานวน  2  รูป 
3. สําเนาบัตรฯ จํานวน  1  ใบ   4.  สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  1  ใบ 

 
 
                                                       ลงช่ือ....................................................................ผู้สมัคร 
                                                              (...............................................................) 
                                                      วันท่ี..............เดือน.................................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบตอบรับ 
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน 

ประจําปีงบประมาณ  2558 

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

             ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จะดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น
ให้กับประชาชน  ประจําปีงบประมาณ  2558  ในระหว่างวันท่ี ................ สิงหาคม 2558 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 
16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา เพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ สร้าง
โอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพตลอดจนส่งเสริมและจัดต้ังกลุ่มอาชีพในตําบลเป็นการเพ่ิมรายได้
และลดรายจ่ายในครัวเรือนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้กับ กลุ่มสตรีแม่บ้าน  กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
เยาวชน และประชาชนผู้สนใจ 
 

ข้าพเจ้า ชื่อ – สกุล(นาย/นาง/นางสาว).....................................................................อายุ...................ปี 
 

บ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี..................ตําบล...............................อําเภอ................................ 
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์............................. 
 

ยินดีเข้าร่วมตามโครงการฯ 
  
  
 
 
                                                                      ลงชื่อ............................................................ 
                                                                            (...........................................................) 
 
ผู้ติดต่อประสานงาน : นางฐิติรัตน์  เก่ืองกระโทก  นักพัฒนาชุมชน  โทรศัพท์ 087-2617499 
      : นายสุทธิพงษ์  ศรีวิพัฒน์  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  โทรศัพท์ 087-2466181 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


