-สำเนำคู่ฉบับประกาศเทศบาลตาบลปากนคร
เรื่อง การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
--------------------------------ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ไปยัง
ประเทศต่าง ๆ เป็นวงกว้าง องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้ทุกประเทศเพิ่มมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้สูงขึ้น สาหรับประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ
ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์โรคติเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ประกอบด้วยมาตรการการป้องกันและสกัดกั้นการนาเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยและ
มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ และนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ประกอบประกาศคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชการ ลงวันที่ 18 มีนตาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวั ง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง
วันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 และคาสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1278/2563 ลง
วันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง กาหนดมาตรการควบคุม และปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID 19) เป็นต้น ได้มีการแพร่กระจายซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน ประสบภาวะยากลาบาก ไม่
สามารถดารงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมขณะนี้
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 1 2
ประกอบกับหนังสือด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 2210 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และหนังสือ ที่ นศ 0023.5/ว 2093 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้ จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
เทศบาลตาบลปากนคร จึงได้กาหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่ อ ช่ วยเหลื อด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยจะให้ ค วาม
ช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของตามระเบียบที่กาหนด แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ดังกล่าว
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน
1. ต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการบานาญ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ซึ่งได้รับค่าจ้างรายเดือนหรือ
เงินเดือนประจาจากหน่วยงานรัฐ
2.ผู้ที่มายื่นแบบคาขอลงทะเบียนต้องเป็นเจ้าบ้านหรือตัวแทนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพียงคนเดียว
เท่านั้น กาหนดให้หนึ่งบ้านเลขที่เป็นหนึ่งครอบครัวและต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตาบล
ปากนคร ณ วันที่ประกาศเท่านั้น ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
2.1 กรณีมีทะเบียนบ้านแต่ไม่มีบ้านหรือไม่มีผู้อยู่อาศัยและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่ได้รับสิทธิ์ฯ
2.2 กรณีสามีและภรรยา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคนละหลัง ให้มีสิทธิฯ์ เพียงทะเบียนบ้านหลังเดียว
2.3 กรณีเป็นบ้านเช่า ให้นาสัญญาเช่ามาแนบด้วย

-23.ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) หรือข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
3.1 เป็นผู้ประกอบกิจการ และได้รบั ผลกระทบจากมาตรการป้องกันวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคทา
ให้ต้องหยุดการประกอบกิจการ หรือไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ส่งผลให้ขาดรายได้ หรือรายได้จาก
การประกอบอาชีพลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดารงชีพ
3.2 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่งถูกเลิกจ้าง ถูกพักงานหรือลดเวลา ทางาน ทาให้ไม่ได้
รับค่าจ้าง หรือได้รับค่าจ้างลดลง ส่งผลให้ขาดรายได้ หรือมีรายได้ลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดารงชีพ
3.3 เป็น ผู้ มี ฐ านะยากจน ด้อ ยโอกาส หรื อทุ พพลภาพ ประกอบอาชีพ ด้ว ยความยากลาบากจากการ
แพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทาให้ประสบปัญหาในการดารงชีพ
4.ได้รับ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครอบครัว
วิธีการยื่นและรับลงทะเบียน
สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ โดยผู้ยื่นต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 2 เมตร ผู้มายื่น
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน ต้องเป็นเจ้าบ้านหรือตัวแทนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพียงคน
เดียวเท่านั้นเป็นผู้ยื่นโดยแสดงทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) ยื่นต่อคณะกรรมการชุมชน ดังนี้
1.ชุมชนชายทะเล ลงทะเบียน ณ ที่ทาการชุมชน ในวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2563
2.ชุมชนบางลุงต้ม ลงทะเบียน ณ ทีทาการชุมชน ในวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2563
3.ชุมชนบางหัวแตก ลงทะเบียน ณ ทีทาการชุมชน ในวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2563
4.ชุมชนบางลุงสง ลงทะเบียน ณ ที่ทาการชุมชน ในวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2563
5.ชุมชนบางรังนก ลงทะเบียน ณ ที่ทาการชุมชน ในวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2563
6.ชุมชนบางตาจุ้ย ลงทะเบียน ณ ที่ทาการชุมชน ในวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2563
7.ชุมชนหัวถนน ลงทะเบียน ณ ที่ทาการชุมชน ในวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2563
8.ชุมชนคลองขุด ลงทะเบียน ณ ที่ทาการชุมชน ในวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2563
9.ชุมชนบางตาจันทร์ ลงทะเบียน ณ ที่ทาการชุมชน ในวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2563
10.ชุมชนสุวรรณวัตร ลงทะเบียน ณ ที่ทาการชุมชน ในวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2563
11.ชุมชนบางหน้าบ้าน ลงทะเบียน ณ ที่ทาการชุมชน ในวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2563
12.ชุมชนอนามัย ลงทะเบียน ณ ที่ทาการชุมชน ในวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2563
13.ชุมชนสันติสุข ลงทะเบียน ณ ที่ทาการชุมชน ในวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2563
หลักฐานที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน
1.บัตรประจาตัวประชาชน
2.ทะเบียนบ้านตัวจริง ฉบับเจ้าบ้าน
3.หลักฐานเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ยืนยันรับรองการประกอบอาชีพนัน้ ๆ ที่ได้รับผลกระทบ(ถ้ามี)
หรือถ่ายภาพเพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักปลัดเทศบาล หมายเลข
โทรศัพท์ 075 379151 ต่อ 106
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563

(นายสมศักดิ์ อนันตพืช)
นายกเทศมนตรีตาบลปากนคร

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานป้องกันฯ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลปากนคร
ที่ นศ ๕๓๗๐1/

วันที่ 27 เมษายน 2563

เรื่อง ขออนุมตั ิดาเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลปากนคร
เรื่องเดิม
ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ไปยัง
ประเทศต่าง ๆ เป็นวงกว้าง องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้ทุกประเทศเพิ่มมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้สูงขึ้น สาหรับประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออก
ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ.2558 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน
วิกฤติการณ์โรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ประกอบด้วยมาตรการการป้องกันและสกัดกั้นการนา
เชื้อเข้าสู่ประเทศไทยและมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ และนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563
ประกอบประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชการ ลงวันที่ 18 มีนตาคม 2563 เรื่อง
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID 19) จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 และ
คาสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1278/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง กาหนดมาตรการควบคุม
และปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เป็นต้น ได้มีการแพร่กระจายซึ่งส่งผล
กระทบต่อชีวิตของประชาชน ประสบภาวะยากลาบาก ไม่สามารถดารงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมขณะนี้
ข้อเท็จจริง
เทศบาลตาบลปากนคร จึงได้กาหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจะให้
ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของตามระเบียบที่กาหนด แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ข้อระเบียบ/กฎหมาย
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12
ประกอบกับหนังสือด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 2210 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และหนังสือ ที่ นศ 0023.5/ว
2093 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
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ข้อเสนอแนะ
เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ดังนี้
1. นายกเทศมนตรีตาบลปากนคร
ประธานกรรมการ
2. ประธานกรรมการชุมชน ทุกชุมชน
กรรมการ
3. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
4. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
6. ผู้อานวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กรรมการ
7. ปลัดเทศบาลตาบลปากนคร
กรรมการ
8. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
กรรมการและเลขานุการ
9. หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางพิมอนงค์ พรอานวยลาภ)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

-สำเนำคู่ฉบับคาสั่งเทศบาลตาบลปากนคร
ที่
/2563
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
--------------------------------ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ไปยัง
ประเทศต่าง ๆ เป็นวงกว้าง องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้ทุกประเทศเพิ่มมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้สูงขึ้น สาหรับประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ
ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์โรคติเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ประกอบด้วยมาตรการการป้องกันและสกัดกั้นการนาเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยและ
มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ และนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ประกอบประกาศคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชการ ลงวันที่ 18 มีนตาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง
วันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 และคาสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1278/2563 ลง
วันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง กาหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID 19) เป็นต้น ได้มีการแพร่กระจายซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน ประสบภาวะยากลาบาก ไม่
สามารถดารงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมขณะนี้
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12
ประกอบกับหนังสือด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 2210 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และหนังสือ ที่ นศ 0023.5/ว 2093 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
เทศบาลตาบลปากนคร จึงได้กาหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยจะให้ ค วาม
ช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของตามระเบียบที่กาหนด แก่ประชาชนที่ได้รั บความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ดังกล่าว ดังนั้นเพื่อการให้พิจารณาช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตาบลปากนคร
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ดังนี้
1. นายกเทศนตรีตาบลปากนคร
ประธานกรรมการ
2. ประธานกรรมการชุมชน ทุกชุมชน
กรรมการ
3. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
4. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองการศึกษา
กรรมการ

6.
7.
8.
9.

-2ผู้อานวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
ปลัดเทศบาลตาบลปากนคร
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563

(นายสมศักดิ์ อนันตพืช)
นายกเทศมนตรีตาบลปากนคร

