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แนวปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19 

 
หลักการและเหตุผล 
 สถานการณ์โรคระบาดเริ่มเกิดขึ้นต้ังแต่ต้นปี 2020 หลายประเทศในเอเชียต้องเผชิญกับการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการแพร่ระบาดของเช้ือได้ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลกและมีจ านวนผู้ติดเช้ือพุ่ง
สูงขึ้นต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกิดปัญหาติดขัด
ทั้งในเรื่องการใช้ชีวิต การท างาน และการด าเนินธุรกิจ หลายธุรกิจประสบปัญหาโดยเฉพาะการท่องเที่ยว ซึ่งมีสัดส่วน
ร้อยละ 12 ของ GDP รวมถึงธุรกิจภาคบริการ ผลกระทบจาก โรคระบาดดังกล่าว ได้ขยายวงกว้างไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมท าให้ห่วงโซ่การผลิตและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขาดตอน การค้าระหว่างประเทศชะลอตัว
และหยุดชะงัก ท้ายที่สุดผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กขาดรายได้ สภาพคล่องไม่เพียงพอ                
มีความเส่ียงถึงขั้นปิดกิจการ แรงงานเผชิญ  ความเส่ียงอาจถูกเลิกจ้างจ านวนมากตลอดจนประชาชนทั่วไปไม่สามารถ
ประกอบอาชีพหรือหารายได้ ได้ตามปกติท าให้ขาดรายได้ในการด ารงชีพ/การเล้ียงดูตนเองและครอบครัว 
 กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมการมีงานท าให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ตระหนักถึงปัญหาและความเส่ียงต่อเศรษฐกิจไทยปัญหาการว่างงานจากการชะลอธุรกิจ หรือการหยุดกิจการ           
อย่างกะทันหันของธุรกิจท่องเที่ยว การบริการ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และปัญหา ในการประกอบอาชีพระหว่าง
การระบาดของเช้ือไวรัสดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติ COVID-19 เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบให้มีอาชีพ มีรายได้ส าหรับการด ารงชีพและสามารถเล้ียงดูตนเองและครอบครัวได้ในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้หรือการ
ประกอบอาชีพหลังการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสดังกล่าว 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ได้มีอาชีพและมีรายได้ส าหรับการด ารงชีพ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ ได้รับวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถน า
ความรู้และวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และสามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพหรือท า
เป็นอาชีพเสริมหลังพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จ านวน 2,000 คน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) มีอาชีพ            
มีรายได้ส าหรับการด ารงชีพเล้ียงดูตนเองและครอบครัว 
 2. ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ เช่น การท าหน้ากากอนามัย การท าเจลล้างมือหรืออาชีพตามความต้องการของ
ตลาดและสามารถน าความรู้และวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และสามารถต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

                                                วิธีการ/ขั้นตอน…
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วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ก าหนดมาตรการในการป้องกัน 
 การด าเนินการจะต้องมีมาตรการในการป้องการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
โดยอย่างน้อยจะต้องมีการมาตรการ ดังน้ี 
 1.1 จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้ารับการส่งเสริมฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกคนก่อนเข้าบริเวณที่ใช้จัด
กิจกรรมตามโครงการ 
 1.2 จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้กับผู้เข้ารับการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้เพียงพอ 
 1.3 จัดเตรียมจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือในจุดต่าง ๆ เช่น ทางเข้า-ออก โต๊ะลงทะเบียน บริเวณ
ห้องหรืออาคารที่ใช้ในการส่งเสริมฯ เป็นต้น 
 1.4 จัดจุดที่น่ังหรือยืนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร 
 1.5 จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและเพิ่มความถี่ในการเช็ดท าความสะอาด โดยใช้น้ ายาฆ่าเช้ือในบริเวณจุดสัมผัสต่าง ๆ 
อาทิ โต๊ะลงทะเบียน ที่จับประตูห้องน้ า ที่จับประตูอาคารทุกจุด เป็นต้น 
 1.6 สร้างความตระหนักรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่
ผู้เข้ารับการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามโครงการ 

2. ก่อนด าเนินการ 
 2.1 ขออนุมัติโครงการฯ และขออนุมัติจัดกิจกรรม 
   2.2 การประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการทั้งในและนอกสถานที่ เช่น
ประชาสัมพันธ์ ณ ส านักงานจัดหางานฯ ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น าระดับชุมชน เป็นต้น 
   2.3 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยอาจร่วมกับจิตอาสา 904 ในพื้นที่คัดเลือกผู้ได้รับผลกระทบจากการ  
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ที่ต้องการประกอบอาชีพประเภทเดียวกัน และมีความพร้อม
เข้าร่วมโครงการ 
 2.4 ก าหนดอาชีพจ านวนกลุ่มเป้าหมาย และระยะเวลาในการส่งเสริมฯ 
   2.4.1 การก าหนดอาชีพ ควรก าหนดอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบฯ 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เช่น การท าหน้ากากอนามัย การท าแอลกอฮอล์เจลล้างมือ การท าหมวก
กันละอองน้ ามูก/น้ าลาย การท าอาหารแห้ง การเกษตร เป็นต้น หรืออาชีพอ่ืน ๆ ตามความต้องการของตลาด 
   2.4.2 การจัดรอบอบรม ก าหนดรุ่นละ 20 คน แต่อาจแบ่งการจัดอบรมครั้งละ 10 คน เพื่อลดความ
แออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือดังกล่าว   
 2.5 จัดหาวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญในอาชีพที่จะส่งเสริมเพื่อให้ความรู้   
  2.6 จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม ควรเป็นสถานที่เปิดมีอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อลดความแออัดของอากาศ 
โดยประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ เช่น ส านักงานจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล ฯลฯ เพื่อขออนุญาตใช้สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ในการส่งเสริม 
 2.7 ประสานส านักงานสาธารณสุข ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด เพื่อขอความร่วมมือในการคัดกรอง และให้
ค าแนะน าด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)  
  2.8 จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ เช่น แบบลงทะเบียนแบบสอบถาม (แบบ ๑) เอกสารประกอบการส่งเสริม
อาชีพอิสระ เช่น สูตร/วิธีการท าตามอาชีพที่ส่งเสริม (กรณีท่ีวิทยากรไม่สามารถจัดเตรียมได้)  
 2.9 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ เพื่อมอบให้แก่ผู้ผ่านการอบรม หลังจากส้ินสุดโครงการเพื่อ
น าไปใช้ในการประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมและสร้างรายได้ต่อไป 
                   3. ระหว่าง… 
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3. ระหว่างด าเนินการ 
 3.1 ลงทะเบียนผู้เข้ารับการส่งเสริมอาชีพ  
 3.2 ช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมอาชีพตามโครงการฯ รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ให้แก่ผู้เข้ารับการส่งเสริมฯ 
 3.3 วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพตามที่ก าหนด รวมทั้งสาธิตวิธีการท า และให้ผู้เข้ารับการส่งเสริม
ทดลองปฏิบัติ เพื่อให้มีทักษะและสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
 3.4 ประเมินความรู้โดยให้ผู้เข้ารับการส่งเสริมการประกอบอาชีพท าแบบประเมินผลความพึงพอใจตาม
แบบสอบถามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19 (แบบ 1)  
  3.5 มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ  

ผู้แทนหน่วยงานมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมอาชีพตามโครงการ ฯ เพื่อน าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพที่ส่งเสริม พร้อมจัดท าหลักฐานการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ฯ และรายงานการมอบวัสดุอุปกรณ์ฯ ไปที่กอง
ส่งเสริมการมีงานท าเพื่อส าหรับตรวจสอบต่อไป 

4. หลังด าเนินการ 
 4.1 ประมวลผลแบบสอบถามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19 (แบบ 1) ลงในแบบ
สรุปโครงการฯ (แบบ 2) และจัดท าทะเบียนผู้ผ่านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ (แบบ 3) 
 4.2 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแบบสรุปโครงการฯ (แบบ 2) พร้อมจัดส่งทะเบียนผู้ผ่านการ
ส่งเสริมฯ (แบบ 3) ส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email :vichakarn3007@gmail.com
ภายใน 10 วันหลังเสร็จส้ินการส่งเสริมฯ โดยขอให้ลงรายละเอียดให้ครบถ้วน 
 
 ทั้งน้ี อาจประสานส่งต่อข้อมูลผู้ผ่านการอบรมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนา/ต่อยอด      
ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างย่ังยืน เช่น 
  - ส านักพัฒนาชุมชน เพื่อให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์การขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
   - ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อให้ความรู้เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
  - ส านักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อให้ความรู้และเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้า 

  - ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อ  ต่อยอดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ผ่านการอบรมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อ
เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าอีกทางหน่ึง 
  - ธนาคารออมสิน/ธนาคาร SME เพื่อให้ความรู้เรื่องการให้สินเช่ือ เงินทุน ในการประกอบอาชีพ 
การเขียนโครงการขอสินเช่ือ การจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ต้นทุน-ก าไร ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของธนาคาร SME 
 
หมายเหตุ   
 การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับผู้เข้ารับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ภายหลังส าเร็จการส่งเสริมฯ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินตามที่ขอตกลงตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค
๐๔๐๖.๖/๓๕๖๕๕ ลว ๕ กันยายน ๒๕๕๕ (เอกสารแนบ) 
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แบบสอบถามและแบบสรุปรายงาน 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19 

                 
  



 

แบบสอบถามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19 
สจจ./สจก………………………………….……………… 

รุ่นที…่…………..อาชีพที่ส่งเสริม………………………………………………………. 
ส่งเสริมวันที่……..….เดือน…………………..……….พ.ศ……….…..…… 

สถานที่จัดกิจกรรม………………………………………………………………… 
 

 
โปรดเติมค าลงในช่องว่างหรือขีดเครื่องหมาย   √    ลงใน  หน้าค าตอบท่ีต้องการ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  ชาย  หญิง    
2. อายุ ต่ ากว่า 20 ปี   ระหว่าง 40 - 49 ปี 
ระหว่าง 20 - 29 ปี   ระหว่าง 50 - 59 ปี 
ระหว่าง 30 - 39 ปี   60 ปี ขึ้นไป  

3. การศึกษาสูงสุด 
ประถมศึกษา      มัธยมศึกษาตอนต้น     มัธยมศึกษาตอนปลาย                                   
ปวช. ปวส.                      ปริญญาตรี          อ่ืนๆ (ระบุ)....................... 

4. สถานภาพของผู้ได้รับผลกระทบฯก่อนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 ผู้ว่างงาน    ผู้ถูกเลิกจ้าง         ผู้ที่รอฤดูกาล   
 ผู้ประสบภัยธรรมชาติ     ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  อ่ืน ๆ (ระบุ)..................                                         
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  

กิจกรรม 
ความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก น้อย น้อย
ที่สุด 

1. การส่งเสริมการประกอบอาชพี     

2. การดูแล/ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID–19)             
   ของเจ้าหน้าที่ผู้จัด 

  
 

 

3. ประโยชน์โดยรวมจากการเข้าร่วมกิจกรรม     
 

ส่วนที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับ  

รายการ 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

มากที่สุด มาก น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ข้อมูล/ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก     

2. ข้อมูล/ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเสริม     

3. ข้อมูล/ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้     
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

แบบ 1 



แบบสรุปโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19 
สจจ./สจก………………………………….……………… 

รุ่นที…่…………..อาชีพที่ส่งเสริม………………………………………………………. 

ส่งเสริมวันที่……..….เดือน…………………..……….พ.ศ……….…..…… 
สถานที่จัดกิจกรรม………………………………………………………………… 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ผู้เข้ากิจกรรม จ านวน........................คน     เพศชาย.............คน        เพศหญิง...........คน  

2. อายุ 1) ต่ ากว่า 20 ปี     จ านวน...............คน 4) 40 - 49 ปี     จ านวน...............คน 
 2) 20 - 29 ปี        จ านวน...............คน             5) 50 - 59 ปี     จ านวน...............คน 
 3) 30 - 39 ปี        จ านวน...............คน            6) 60 ปี ขึ้นไป    จ านวน..............คน  

3. การศึกษาสูงสุด 
 1) ประถมศึกษา      จ านวน...............คน      5) ปวส.       จ านวน.............คน      
 2) มัธยมศึกษาตอนต้น     จ านวน...............คน 6) ปริญญาตรี     จ านวน..............คน 
  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน...............คน      7) อื่น ๆ            จ านวน.............คน 
  4) ปวช.         จ านวน..............คน 

4. สถานภาพของผู้ได้รับผลกระทบฯก่อนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 1) ผู้ว่างงาน                จ านวน.............คน      4) ผู้ประสบภัยธรรมชาติ     จ านวน.............คน 
 2) ผู้ถูกเลิกจ้าง        จ านวน.............คน      5) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ     จ านวน.............คน      
 3) ผู้ที่รอฤดูกาล              จ านวน.............คน  6) อ่ืน ๆ                         จ านวน.............คน 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (หน่วย : คน) 

กิจกรรม 
ความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก น้อย น้อย
ที่สุด 

1. การส่งเสริมการประกอบอาชพี     
2. การดูแล/ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรน่า2019 (COVID-19) ของเจ้าหน้าทีผู่้จัด     

3. ประโยชน์โดยรวมจากการเข้าร่วมกิจกรรม     
 

ส่วนที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับ  

รายการ 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

มากที่สุด มาก น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ข้อมูล/ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก     
2. ข้อมูล/ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเสริม     
3. ข้อมูล/ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้     

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบ 2 
ส่งกองส่งเสริมการมีงานท า 

 



 

ทะเบียนผู้ผ่านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19 

สจจ./สจก………………………………….……………… 
รุ่นที่……………..อาชีพที่ส่งเสริม………………………………………………………. 

ส่งเสริมวันที่……………..เดือน…………………..……….พ.ศ……….…..…… 
สถานที่จัดกิจกรรม………………………………………………………………… 

  
ล าดับ

ที ่
  
  
  

  
ช่ือ – นามสกลุ 

(เลขหมายประจ าตัวประชาชน) 
  
  

  
เพศ 
  
  
  
  

  
อาย ุ
(ปี) 
  
  
  

  
วุฒิ

การศึกษา 
  
  

ที่อยู่ปัจจุบันท่ีติดต่อได ้ หมายเลขโทรศัพท์ 

สถานภาพของผู้ได้รับผลกระทบฯก่อนได้รับการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

ผู้ว
่าง

งา
น 

(1)
 

ผู้ถ
ูกเ

ลิก
จา้

ง (
2)

 

ผู้ร
อฤ

ดูก
าล

(3)
 

ผู้ป
ระ

สบ
ภยั

ธร
รม

ชา
ติ 

(4)
 

ผู้ป
ระ

กอ
บอ

าชี
พอิ

สร
ะ 

(5)
 

อื่น
 ๆ

 

                                   

               
  
  

                 

                
  
  

                 

สรุปยอดรวมของแต่ละกิจกรรม (จ านวน)             
 

ปัญหา / อุปสรรค
........………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….……………… 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..…… 
หมายเหตุ 

1. ให้รายงานผลการด าเนินการตามแบบทะเบียนผู้ผ่านการส่งเสริมการประกอบอาชีพโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19 (แบบ 3)  หลังจากเสร็จสิ้นโครงการภายใน 10 วัน 
2. ส่งข้อมูลทางโทรสารหมายเลข 02-354-0087 หรือทาง E-mail :vichakarn3007@gmail.com 

แบบ 3   
ส่งกองส่งเสรมิการมีงานท า 

mailto:vichakarn3007@gmail.com

