




































จํานวนคนที่ไดรับ

การชวยเหลือ

งบประมาณ จํานวนคนที่ไดรับ

การชวยเหลือ

งบประมาณ จํานวนคนที่ไดรับ

การชวยเหลือ

งบประมาณ

1

2

3

4

5

6

7

รวม -                    

ลงชื่อ ........................................................... ผูรายงาน

          (.......................................................)

…..................... ..............................................

หมายเหตุ 1. แบบรายงานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. ใหจัดสงขอมูลในรูปแบบไฟล Excel โดยสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส pcd2555@hotmail.com

ใชงบประมาณจากการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ พ.ศ 2563
ที่

แบบสงเสริมอาชีพ สถ. 1

แบบรายงานใหความชวยเหลือจางงานและสงเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อปท ........................................ อําเภอ ........................................... จังหวัด ................................................

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ

การสงเสริมอาชีพ การจางแรงงาน     การสงเสริมคุณภาพชีวิต

ใชงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ใชงบประมาณจากเทศบัญญัติ/

ขอบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ 2563



จํานวนคนที่ไดรับ

การชวยเหลือ

งบประมาณ จํานวนคนที่ไดรับ

การชวยเหลือ

งบประมาณ จํานวนคนที่ไดรับ

การชวยเหลือ

งบประมาณ

1 โครงการจัดทําหนากากอนามัย 20 50,000               

2 โครงการขุดลอกคูคลอง 10 100,000              

3

โครงการสํารวจขอมูลจัดทํา

แผนพัฒนา 5 500,000            

4 โครงการขยะอินทรียเพื่อทําปุยหมัก 20 300,000

5

โครงการจางงานเพื่อจัดทํา

บริการสาธารณะ 10 50,000               

6

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

(มอบถุงยังยีพ) 15 43,000               

7

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

(มอบเงินชวยเหลือ 2,000 บาท)
3 6,000                

รวม 2 3 2 30 400,000             8 506,000           45 143,000            

ลงชื่อ ........................................................... ผูรายงาน

          (.......................................................)

….............................. ..............................................

หมายเหตุ 1. แบบรายงานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. ใหจัดสงขอมูลในรูปแบบไฟล Excel โดยสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส pcd2555@hotmail.com

แบบสงเสริมอาชีพ สถ. 1

กิจกรรม/โครงการ

ใชงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ใชงบประมาณจากเทศบัญญัติ/

ขอบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ 2563

ใชงบประมาณจากการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ พ.ศ 2563

งบประมาณ

ที่

แบบรายงานใหความชวยเหลือจางงานและสงเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อปท ...................กก.................... อําเภอ ....................ขข....................... จังหวัด .......................คค.........................

การสงเสริมอาชีพ การจางแรงงาน    การสงเสริมคุณภาพชีวิต



จํานวนคนที่ไดรับ

การชวยเหลือ

งบประมาณ จํานวนคนที่ไดรับ

การชวยเหลือ

งบประมาณ จํานวนคนที่ไดรับ

การชวยเหลือ

งบประมาณ

1

2

3

รวม

ลงชื่อ ........................................................... ผูรายงาน

          (.......................................................)

ทองถิ่นจังหวัด ..............................................

หมายเหตุ 1. แบบรายงานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. ใหจัดสงขอมูลในรูปแบบไฟล Excel โดยสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส pcd2555@hotmail.com

แบบสงเสริมอาชีพ สถ. 2

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ

การสงเสริมอาชีพ 

(จํานวนรวมโครงการ)

  การจางแรงงาน 

(จํานวนรวมโครงการ)

การสงเสริมคุณภาพชีวิต

 (จํานวนรวมโครงการ)

ใชงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ใชงบประมาณจากเทศบัญญัติ/

ขอบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ 2563

แบบรายงานใหความชวยเหลือจางงานและสงเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จังหวัด ................................................

ใชงบประมาณจากการโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ 2563
ที่ อปท. อําเภอ



จํานวนคนที่ไดรับ

การชวยเหลือ

งบประมาณ จํานวนคนที่ไดรับ

การชวยเหลือ

งบประมาณ จํานวนคนที่ไดรับ

การชวยเหลือ

งบประมาณ

1 ก ก 1 1 2 10 100,000            20 50,000             

2 ข ข 1 3 2 8 506,000            

3 ค ค 1 2 5 20 50,000              8 506,000            

รวม 3 3 3 6 9 30 150,000           16 1,012,000        20 50,000            

ลงชื่อ ........................................................... ผูรายงาน

          (.......................................................)

ทองถิ่นจังหวัด ..............................................

หมายเหตุ 1. แบบรายงานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. ใหจัดสงขอมูลในรูปแบบไฟล Excel โดยสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส pcd2555@hotmail.com

แบบสงเสริมอาชีพ สถ. 2

ที่ อปท. อําเภอ

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ

การสงเสริมอาชีพ 

(จํานวนรวมโครงการ)

  การจางแรงงาน 

(จํานวนรวมโครงการ)

การสงเสริมคุณภาพชีวิต

 (จํานวนรวมโครงการ)

ใชงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ใชงบประมาณจากเทศบัญญัติ/

ขอบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ 2563

ใชงบประมาณจากการโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ 2563

แบบรายงานใหความชวยเหลือจางงานและสงเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จังหวัด ......................ค..........................
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