
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลยอด 

เรื่อง ผลการพิจารณาใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
ในพ้ืนท่ีตําบลยอด อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

............................................................. 
                ดวยเทศบาลตําบลยอด ไดประกาศการรับลงทะเบียนเพ่ือขอรับความชวยเหลือดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564       
ในวันท่ี 24  สิงหาคม 2564 มีผูลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือ ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน  จํานวน  4  ราย ซ่ึงคณะทํางานดําเนินการชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 
ของเทศบาลตําบลยอดไดตรวจสอบคุณสมบัติ เรียบรอยแลว นั้น 
                อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ขอท่ี 9 (1) “ใหนํารายชื่อของ
ประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนท่ีสํารวจโดยหนวยงานของรัฐและรายชื่อประชาชนท่ียื่นลงทะเบียนขอรับความ
ชวยเหลือตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามขอ 12 และสถานท่ีกลาง ตามขอ 19 มาใชในการพิจารณาชวยเหลือ
ตามระเบียบนี้” คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลยอด ไดประชุมกรรมการเพ่ือพิจารณาใหการ
ชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ หองประชุมเทศบาลตําบลยอด อําเภอสองแคว 
จังหวัดนาน เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 และไดมีมติเห็นชอบในหลักการชวยเหลือประชาชนผูกักตัวในดานการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแลว เปนการชวยเหลือผูประสบความเดือดรอนจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 ขอ 6 วรรคสอง 
“ในกรณีการชวยเหลือประชาชน เพ่ือเยียวยาและฟนฟูหลังเกิดสาธารณภัยหรือการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
หรือการปองกันและระงับโรคตอ หรือการชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย ใหเสนอคณะกรรมการใหความ
เห็นชอบกอน” ขอ 9 (1) ใหนํารายชื่อของประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนท่ีสํารวจโดยหนวยงานของรัฐ และ
รายชื่อประชาชนท่ียื่นลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามขอ 12 และสถานท่ีกลาง 
ตามขอ 19 มาใชในการพิจารณาชวยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ (2) ปดประกาศรายชื่อประชาชนตาม (1) ท่ีจะ
ไดรับความชวยเหลือ ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานท่ีกลาง และท่ีทําการหมูบาน ชุมชนใหทราบ 
เปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน ขอ 10 ใหยกเลิกความในขอ 12 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
เพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560 และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ 12 การใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีชวยเหลือดานสา
ธารณภัยฉุกเฉินให อปท.ประกาศใหประชาชนท่ีประสงคจะขอรับความชวยเหลือ ยื่นลงทะเบียนขอรับความ
ชวยเหลือตอ อปท. เพ่ือเสนอคณะกรรมการตาม ขอ 9” ขอ 12  ใหเลิกความความในขอ (2) ขอ 16 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2560 และใหใชความตอไปนี้แทน ประกอบตามหนังสือศาลากลางจังหวัดนาน ดวนท่ีสุด ท่ี นน 0023.3/          
ว3037 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564  เรื่อง จังหวัดนานมอบหมายใหดําเนินการปองกัน ควบคุมโรคติดตอ และ
การรักษาพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามมติคณะกรรมการชวยเหลือประชาชน
เทศบาลตําบลยอด เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 ไดมีมติเห็นชอบในการชวยเหลือประชาชนผูกักตัวในดานการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4116 ลงวันท่ี 
19 กรกฎาคม 2564 ขอ 1.3.3 เพ่ือประโยชนในการปองกันควบคุมโรค กรณีผูปวยซ่ึงไมมีชื่อในทะเบียนบานแต 
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อาศัยอยูเปนประจําในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือเปนบุคคลท่ีไมมีสัญชาติไทย หรือเปนผูปวยในเขต
พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจพิจารณาใหเขาพักในศูนยพักคอย
(Community Isolation) และเบิกคาใชจายสําหรับบุคคลดังกลาวได และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด      
ท่ี มท 0808.2/ว2207 ลงวันท่ี  14 เมษายน 2563 ระบุวา เนื่องจากการชวยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อ   
ไวรัสโคโรนา 2019 เปนกรณีฉุกเฉิน จําเปนเรงดวน เม่ือไดดําเนินการปดประกาศเรียบรอยแลว ใหสามารถ
ชวยเหลือประชาชนไดทันที โดยไมตองรอใหครบสิบหาวัน” เทศบาลตําบลยอด จึงประกาศใหการชวยเหลือ
ประชาชนท่ีไดยื่นลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือ จํานวน 4 ราย ดังนี้ 
 

ท่ี ช่ือ- สกุล ท ี่อ ย ู ม ต ิท ี่ป ร ะ ช  ุม  
1 นายลวน  ปญญานนัท 110 หมู 4 ต.ยอด อ.สองแคว จ.นาน 1. ใหการชวยเหลือเปนวัสดุ-อุปกรณในการ

ปองกันและควบคุมโรค เชน หนากากอนามัย 
เจลแอลกอฮอล ถุงขยะสีแดง ขยะติดเชื้อฯลฯ 
2 . ใ ห ก า ร ช ว ย เ ห ล ือ อาหารและเครื่องดื่มท่ีไม
มีแอลกอฮอล วันละไมเกิน 3 ม้ือ ม้ือละไม
เกิน 50 บาทตอคน เปนเวลาไ ม เ ก  ิน  14ว  ัน  

2  น.ส. ยุพา  ปญญานันท 110 หมู 4 ต.ยอด อ.สองแคว จ.นาน 
3  นางอําพน  ปญญานันท 110 หมู 4 ต.ยอด อ.สองแคว จ.นาน 
4  ด.ช. กฤษณดนัย ปญญานันท 110 หมู 4 ต.ยอด อ.สองแคว จ.นาน 

  
                        จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  สิงหาคม  2564 

  

 

 
(นายเชิดศักดิ์  ภิมาล) 

นายกเทศมนตรีตําบลยอด 
                ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือประชาชนเทศบาลตําบลยอด 


