
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลยอด 
เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

ในพื้นที่ต าบลยอด อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน  
............................................................. 

                ด้วยเทศบาลต าบลยอด ได้ประกาศการรับลงทะเบียนเพ่ือขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ในวันที่ 
31 กรกฎาคม 2564 มีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
จ านวน 22 ราย ซ่ึงคณะท างานด าเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ของเทศบาล
ต าบลยอดได้ตรวจสอบคุณสมบัติ เรียบร้อยแล้ว นั้น 
                อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อที่ 9 (1) “ให้น ารายชื่อของ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ส ารวจโดยหน่วยงานของรัฐและรายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความ
ช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 12 และสถานที่กลาง ตามข้อ 19 มาใช้ในการพิจารณาช่วยเหลือ
ตามระเบียบนี้” คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลยอด ได้ประชุมกรรมการเพ่ือพิจารณาให้การ
ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลยอด อ าเภอสองแคว 
จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และได้มีมติเห็นชอบในหลักการช่วยเหลือประชาชนผู้กักตัวในด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ข้อ 6 วรรคสอง 
“ในกรณีการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัยหรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
หรือการป้องกันและระงับโรคต่อ หรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ให้เสนอคณะกรรมการให้คว าม
เห็นชอบก่อน” ข้อ 9 (1) ให้น ารายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ส ารวจโดยหน่วยงานของรัฐ และ
รายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 12 และสถานที่กลาง 
ตามข้อ 19 มาใช้ในการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ (2) ปิดประกาศรายชื่อประชาชนตาม (1) ที่จะ
ได้รับความช่วยเหลือ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่กลาง และที่ท าการหมู่บ้าน ชุมชนให้ทราบ 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ข้อ 10 ให้ยกเลิกความในข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 12 การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีช่วยเหลือด้านสา
ธารณภัยฉุกเฉินให้ อปท.ประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียนขอรับความ
ช่วยเหลือต่อ อปท. เพ่ือเสนอคณะกรรมการตาม ข้อ 9” ข้อ 12  ให้เลิกความความในข้อ (2) ข้อ 16 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ประกอบตามหนังสือศาลากลางจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน 0023.3/          
ว3037 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564  เรื่อง จังหวัดน่านมอบหมายให้ด าเนินการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และ
การรักษาพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามมติคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลต าบลยอด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบในการช่วยเหลือประชาชนผู้กักตัวในด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบกับหนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4116 ลง 
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 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564  ข้อ 1.3.3 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรค กรณีผู้ป่วย ซึ่งไม่มีชื่อในทะเบียน
บ้านแต่อาศัยอยู่เป็นประจ าในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ป่วย
ในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เข้าพักในศูนย์พักคอย
(Community Isolation) และเบิกค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลดังกล่าวได้ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด      
ที่ มท 0808.2/ว2207 ลงวันที่  14 เมษายน 2563 ระบุว่า เนื่องจากการช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อ   
ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกรณีฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วน เมื่อได้ด าเนินการปิดประกาศเรียบร้อยแล้ว ให้สามารถ
ช่วยเหลือประชาชนได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ครบสิบห้าวัน” เทศบาลต าบลยอด จึงประกาศให้การช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ จ านวน  22 ราย ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ- สกุล ที่อยู่ มติที่ประช ุม 
1  นายมนัส ผาหลัก  164 หมู่ 3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 1.ให้การช่วยเหลือเป็น

วัสด-ุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันและควบคุมโรค 
เช่น หน้ากากอนามัย 
เจลแอลกอฮอล์ ถุงขยะสี
แดง ขยะติดเชื้อฯลฯ 
2.ให้การช่วยเหลือ 
อาหารและเครื่อง ดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล์ วันละ
ไม่ เกิน 3 มื้อ มื้อละไม่
เกิน 50 บาทต่อคน 
เป็นเวลาไม่เก ิน 14 ว ัน 

2  นายก้องธันยธ์รณ์ แก้วสอนชานน  113 หมู่ 3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 
3  น.ส.กฤติพร รักษา  86 หมู่ 3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 
4  ด.ญ.กานต์พิชชา  อินปา  86 หมู่ 3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 
5  นายสทุิตย์ ไชยเจริญ  149 หมู่ 3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 
6  น.ส.ศศิกานดา เสนานนท์  91 หมู่ 9 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 
7  น.ส.อารียา รักษา  166 หมู่ 3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 
8  น.ส.กวินตรา รักษา  120 หมู่ 3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 
9  น.ส.กิจนาพร รักษา  7 หมู่ 3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 

10  นายจตุพร  สุปัตต ิ  7 หมู่ 3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 
11  นายไชยนุวัตร  รักษา  7 หมู่ 3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 
12  นางประภานิช คะสีทอง  32 หมู่ 7 ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 
13  น.ส.พจนา  คุณบัวลา  12 หมู่ 3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 
14  นายวิเชียร  รักษา  12 หมู่ 3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน  
15  ด.ญ.ธนัญชญา รักษา  12 หมู่ 3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 
16  น.ส.สุพิชญา  ถาวร  107 หมู่ 3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 
17  ด.ช.ณัฎฐากร อาจศัตรู  107 หมู่ 3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 
18  นายหัดสนัย จิตกว้าง  120 หมู่ 3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 
19  ด.ช.คุณานนท ์ จิตกว้าง  3423 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
20  น.ส.วิชนก รักษา  147 หมู่ 3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 
21  นายสุรศักดิ์ เสาะพบด ี  147 หมู่ 3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 
22  น.ส.อัญชลี แก้วสอน  107 หมู่ 3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 

                      

           จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
(นายเชิดศักดิ์  ภิมาล) 

นายกเทศมนตรีต าบลยอด 
                ผู้อ านวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลต าบลยอด 


