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ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
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7 นายชินรัตน์  ณ  ตะก่ัวทุ่ง 
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รักษาราชการแทน ปลัด อบต. 

ชินรัตน์  ณ  ตะก่ัวทุ่ง  

8 น.ส.ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์ หัวหน้าส านักปลัด ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์  
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รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
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ที ่
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุรพล  แผ้วบาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 สุรพล  แผ้วบาง   
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4 นายวิทยา  คงรอด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 วิทยา  คงรอด   

5 นายวิษณุ  จันทร์เขียว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 วิษณุ  จันทร์เขียว   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

วันศุกร์ที่  8  พฤษภาคม  2563  เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

********************************* 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายธวัชชัย  ทองต าลึง แจ้งค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ที ่ 261 / ๒๕63  ลงวันที่  1  
พฤษภาคม  พ.ศ.  2563  เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน   

  เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าสะท้อน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน  และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
และเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  จึง
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕60  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561  ข้อ 8  และข้อ 9  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ดังนี้ 

 1.  คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
สะท้อน  ประกอบด้วย 

  (1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน เป็นประธานกรรมการ 
  (2 ท้องถิ่นอ าเภอพุนพิน   เป็นกรรมการ 
  (3 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสะท้อน   เป็นกรรมการ 
  (4) เกษตรอ าเภอพุนพิน  เป็นกรรมการ 
  (5) นายพูนศักดิ ์ จันทร์ภักด ี ผู้แทนประชาคม  เป็นกรรมการ 
  (6) นายเอกชัย  ทิพยวัลย์  ผู้แทนประชาคม  เป็นกรรมการ 
  (7) นายมาโนชย์  ศรีเทพ  ผู้แทนประชาคม  เป็นกรรมการ 
  (8) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (9) ผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  เป็น

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  (10) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน   เป็นกรรมการ  

และผู้ช่วยเลขานุการ 

 2.  ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

  (๑) ให้น ารายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ส ารวจโดยหน่วยงาน
ของรัฐ  และรายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๑๒  และสถานที่กลาง    ตามข้อ ๑๙ มาใช้ในการ
พิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 
๒๕60  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 
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  (๒) ปิดประกาศรายชื่อประชาชนตาม (๑) ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ณ 
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่กลาง และที่ท าการหมู่บ้าน ชุมชน
ให้ทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

  (๓) รายงานผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

  (๔) ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นธรรม 

  (๕) การปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕60  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  3   ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  4   เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

 ๔.1   หารือแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
หรือผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019  (COVID 19) 

นายธวัชชัย  ทองต าลึง ตามท่ีได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019  หรือโรคโค
วิด 19 ไปยังประเทศต่างๆ  เป็นวงกว้างส่งผลกระทบไปทั่วโลก  ส าหรับประเทศ
ไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019   เป็นโรคติดต่ออันตรายตามทระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.  2558  
และทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ สฎ 0023.3/ว 3096  
ลงวันที่  ๑๔ เมษายน ๒๕63  เรื่องการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส าหรับใน
ส่วนนี้กระผม ขอให้ทางท้องถิ่นอ าเภอช่วยชี้แจงรายละเอียดและระเบียบในการ
ให้ความช่วยเหลือ ด้วยครับ 

นายสราวุธ  สารสิทธิ์ กระทรวงมหาดไทย  ได้ชักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน   กรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มาในหลายประเด็นเพราะ อบต.เป็นหน่วยงานที่
อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด และได้มีหนังสือซ้อมจากกระทรวงมหาดไทยว่า 
อบต. สามารถช่วยอะไรได้บ้าง  แต่ส าหรับวันนี้เรามาประชุมเกี่ยวกับ การ
ช่วยเหลือประชาชน  ตามหนังสือที่ อบต.ท่าสะท้อน  ได้ส่งไปเชิญทุกท่านเข้าร่วม
ประชุม   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สฎ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๐๙6  ลง
วันที่  14 เมษายน 2563   เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการจัดซื้อถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นเพ่ือ
แจกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน/ผู้ได้รับผลกระทบ  โดยให้ด าเนินการตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ข้อ 
11  ข้อ 16 (1)  ข้อ 18   โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังโดยอนุโลม 
(ชุดละไม่เกิน  550 บาทต่อครอบครัว)   

  ต่อมาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สฎ ๐๐๒๓.๓/ว 3452  
ลงวันที่  28 เมษายน 2563  เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด-
19 (เพ่ิมเติม) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือประชาชน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด-19  ได้ทันต่อสถานการณ์
และสอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่มาก
ยิ่งขึ้น  จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการ (เพ่ิมเติม)  โดย
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเดือดร้อนในการด ารง
ชีพในพ้ืนที่  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ข้อ 9  ข้อ 12  
และข้อ 16 (2)  ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ โดยอนุโลม  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องจัดท าแผนพัฒนาแต่
อย่างใด  ซึ่งตามหลักเกณฑ์นี้ จะสามารถช่วยเหลือเป็นเงิน  เครื่องอุปโภคบริโภค  
หรือค่ารักษาพยาบาล ก็ได้  โดยจะมีระเบียบปลีกย่อยลงไปอีกคือ 

  1.  ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2552  ช่วยเหลือด้านการเงินหรือสิ่งของ เป็น
วงเงินในการช่วยเหลือไม่เกินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาทต่อครอบครัวและช่วยติดต่อกัน
ไม่เกิน  ๓ ครั้งต่อครอบครัว ต่อปีงบประมาณ (ข้อ ๘.๑)  ตามรายการดังนี ้

   - เครื่องอุปโภคบริโภค และหรือค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความ
จ าเป็น (ข้อ ๘.๑.๑) 

   - ค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่ายา  ค่าอุปกรณ์การรักษา  ค่าอาหาร  ที่
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทางราชการสั่ง และรวมถึงค่าพาหนะ ค่าอาหาร 
ระหว่างติดต่อรักษาพยาบาล เท่าที่จ าเป็น เว้นแต่ในกรณีได้รับการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานอื่น (ข้อ ๘.๑.๒) 

  2.  ระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการ
จา่ยเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. ๒๕๕๐  ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของได้ไม่เกิน 
๒,๐๐๐ บาทต่อครั้งต่อครอบครัว  (ข้อ ๖.๑) 

นางสาวปุญชรัสม์ิ พัฒนประดิษฐ์ ตามหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทั้ง 2 ฉบับ  ตามที่ท่านท้องถิ่นอ าเภอได้
กล่าวถึง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019  หรือโรคโควิด-19  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   คือ  ฉบับแรก
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สฎ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๐๙6  ลงวันที่  14 เมษายน 2563   ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ  ข้อ 11  ข้อ 16 (1)  ข้อ 18  โดย
มีรายละเอียด  ดังนี้ 
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  ข้อ ๑๑ การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือที่จ าเป็นที่ต้องแก้ไขโดยฉับพลันในการด ารง
ชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม อัน
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ให้ความช่วยเหลือได้ทันที ภายใต้ขอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

  ข้อ ๑๖ การช่วยเหลือประชาชน  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม 

  ข้อ ๑๘ กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเบิกจ่ายจากงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยโครงการ ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  ฉบับที่ 2  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สฎ ๐๐๒๓.๓/ว 3452  ลงวันที่  28 เมษายน 
2563   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ  ข้อ 9  ข้อ 12  
และข้อ 16 (2)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

  (๑) ให้น ารายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ส ารวจโดยหน่วยงาน
ของรัฐ  และรายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๑๒  และสถานที่กลาง ตามข้อ ๑๙ มาใช้ในการ
พิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ 

  (๒) ปิดประกาศรายชื่อประชาชนตาม (๑) ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ณ 
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่กลาง และที่ท าการหมู่บ้าน ชุมชน
ให้ทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

  (๓) รายงานผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

  (๔) ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นธรรม 

  (๕) การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

  ข้อ ๑๒ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต นอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียน
เพ่ือขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสนอคณะกรรมการ
ตามข้อ ๙ 
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  ข้อ 16 (2)  การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน  ตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  หรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยอนุโลม”  

  ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน เราจะต้องมาพิจารณาว่า 
จะให้ความช่วยเหลือในด้านสาธารณภัยตามหนังสือฉบับแรก  หรือด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหนังสือฉบับที่ 2 

นายธวัชชัย  ทองต าลึง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ผมมีความคิดว่าจะช่วยเหลือเป็นเงินเพ่ือให้
ประชาชนน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ  ครอบครัวละไม่เกิน  1,000  บาท   

นายชินรัตน์  ณ  ตะกั่วทุ่ง ถ้าจะช่วยเหลือเป็นเงินเพ่ือให้ประชาชนน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ  
จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ข้อ 9  ข้อ 12  และข้อ 16 (2)   

นายสราวุธ  สารสิทธิ์ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 2207  ลงวันที่  14  
เมษายน  2563  เรื่อง  ชักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ (๒) ก าหนดให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปิดประกาศรายชื่อประชาชน  ที่จะได้รับความ
ช่วยเหลือ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่กลาง และที่ท าการ
หมู่บ้าน ชุมชนให้ทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  แต่เนื่องจากการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19)  เป็นกรณีฉุกเฉิน  
จ าเป็นเร่งด่วน  เมื่อได้ด าเนินการปิดประกาศเรียบร้อยแล้ว  ให้สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันที  โดยไม่ต้องรอให้ครบสิบห้าวัน 

นายธวัชชัย  ทองต าลึง ส าหรับแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
(COVID 19)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  ผมได้ให้เจ้าหน้าที่จัดท า
ร่างประกาศไว้คร่าวๆ แล้ว  เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา  ขอเชิญเจ้าหน้าที่
ชี้แจง 

นางสาวปุญชรัสม์ิ พัฒนประดิษฐ์ ร่างประกาศรับลงทะเบียน  และแบบการลงทะเบียน  มีรายละเอียดดังนี้ 
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(ร่าง) 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

เรื่อง  รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ  จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

 ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) ไปยังประเทศต่างๆ เป็นวงกว้าง  องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้ทุกประเทศ
เพ่ิมมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้สูงขึ้นและส าหรับประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขได้ออกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๖๗ (๓) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๒๐  ลงวันที่  ๙ เมษายน ๒๕๖๓  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลือประชาชน กรณีกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ด่วนที่สุด ที่ สฎ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๐๙6  ลงวันที่  14 เมษายน 2563  และด่วนที่สุด ที่ สฎ ๐๐๒๓.๓/ว 3452  ลงวันที่  
28 เมษายน 2563  เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ประกอบกับประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคตามแถลงการณ์ส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และมาตรการตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น 
ห้ามออกนอกเคหะสถานในเวลา  ๒๒.๐๐ น. - ๐๔.๐๐ น.  การปิดหรือจ ากัดเวลาสถานประกอบการหลายประเภท เป็น
ต้น  ท าให้ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพและหารายได้ตามปกติ  รวมถึงเด็ก  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้มีโรคประจ าตัว  
ต้องอยู่ในเคหะสถานเพ่ือป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสถานการณ์แพร่ระบาด  จึงท าให้ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน  ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการด ารงชีพได้  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนได้พิจารณาด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเดือดร้อนใน
การด ารงชีพในพ้ืนที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ข้อ 9  ข้อ 12  และข้อ 16 (2)  

 โดยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนและอาศัยอยู่จริง สามารถยื่นแบบ
ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ  ซึ่งก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ลงนามรับรอง  
พร้อมแนบเอกสารส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ส่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าสะท้อน  ภายในวันที่...................... พฤษภาคม  ๒๕๖๓  

 ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม และขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่  ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าสะท้อน  เลขที่  ๑๑/๑  หมู่ที่ ๒  ต าบลท่าสะท้อน  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  หมายเลขโทรศัพท์ 
๐-๗๗๓๘-๐๖๙๐  หรือรับที่ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่.....................เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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(ร่าง) 

แบบลงทะเบียนการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 
หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

*********************************** 
๑.  ชื่อ - สกุล .......................................................................... เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ ......................................... 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน ............................................................................... อายุ ...................................ป ี
ท่ีอยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านเลขที่ ............... หมู่ท่ี .......... ต าบลท่าสะท้อน  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
อาชีพก่อนได้รับผลกระทบ ........................................................................... รายได้/เดือน ...........................บาท 
สถานที่ท างาน ............................................................................. เบอร์โทรศัพท์ ................................................. 

2.  มีสิทธิจากรัฐ กรณีการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19  ดังนี้ 
  พนักงานมีรายได้ประจ า (ประกันสังคม มาตรา 33)   อาชีพอิสระ (มาตรการเยียวยา 5,000 บาท) 
  ผู้ขึ้นทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร   ข้าราชการ 
  ไม่มีสิทธิ์ข้างต้น  

3.  ได้รับผลกระทบจากประกาศจังหวัด หรือมาตรการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-
19)       และมีความเดือดร้อนในการด ารงชีพหรอืไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชพี  คือ  (เลือกได้เพียงข้อ
เดียว) 
  ธุรกิจส่วนตัวถูกปิดกิจการ 
  เป็นผู้มีรายได้น้อย (ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 
  เป็นผู้มีรายได้น้อย (ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.) 
  เป็นพนักงานรายวัน/ลูกจ้าง ท่ีไม่มีสิทธิประกันสังคม มาตรา 33 และถูกเลิกจ้าง ถูกพกังาน หรือลดเวลาการ

ท างาน 
  เป็นผู้มีชีวิตอย่างยากล าบาก ได้รับการสงเคราะห์จาก พม. 
  เป็นผู้มีฐานะยากจนหรือทุพพลภาพ ประกอบอาชีพด้วยความยากล าบาก 
  อื่นๆ โปรดระบุ ........................................................................................................................................ 

4.  จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีได้รับผลกระทบ ................................... คน    
5.  เป็นบุคคลเดียวในครัวเรือนท่ียื่นขอรับความช่วยเหลือ กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ฯ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
    ลงชื่อ ....................................................................... ผู้ลงทะเบียน 

           (......................................................................) 
    ลงชื่อ ....................................................................... ผู้รับรองข้อมูล 
           (......................................................................) 
            ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต. 

หลักฐานการลงทะเบียน    ส าเนาบัตรประชาชน / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
   ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
   ส าเนาหน้าสมุดบญัชีธนาคาร 

  หนังสือรับรองการปฏิบตัิงานของนายจ้าง (ถ้ามี) 

 



~ 8 ~ 
 

นายสุรพล  แผ้วบาง ผมขอสอบถามคณะกรรมการว่าจะช่วยเหลือประชาชนต าบลท่าสะท้อนทุก
ครัวเรือนได้หรือไม ่

นายสราวุธ  สารสิทธิ์ ไม่สามารถช่วยเหลือทุกครัวเรือนได้ครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  “การช่วยเหลือประชาชน” หมายความว่า  การ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ในการด ารงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพ้ืนที่หรือท้องถิ่น  ตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

นายมาโนชย์  ศรีเทพ ตอนนี้ประชาชนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 แทบทุกครัวเรือน  ถ้าจะมาคัดเลือกเฉพาะตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ผมเกรงว่าจะเกิดความเหลื่อมล้ านะครับ 

นายวโรจน์  สกุลโต การช่วยเหลือเป็นเงินจะเป็นการซ้ าซ้อนหรือไม่ตอนนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิจากโครงการ
เราไม่ทิ้งกัน  จะสามารถตรวจสอบได้หรือไม่  ส่วนผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เยียวยา
เกษตรกรตอนนี้ เกษตรได้ทยอยส่งรายชื่อผู้ที่มีทะเบียนเกษตรกรไปยัง
กระทรวงการคลังแล้ว  ในแบบลงทะเบียน  ข้อ 4  จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ี
ได้รับผลกระทบ ......... คน  ไม่ทราบว่าเป็นการส ารวจข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อะไร 

นางสาวปุญชรัสม์ิ พัฒนประดิษฐ์ ในแบบลงทะเบียน  ข้อ 4  สอบถามจ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีได้รับ
ผลกระทบ  เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาความเดือดร้อนโดยเปรียบเทียบสัดส่วน
รายได้กับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  ถ้าคณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นก็
สามารถตัดออกได้ค่ะ 

นายวโรจน์  สกุลโต ผมคิดว่าไม่จ าเป็นนะครับ  เราจะแจกเป็นเงิน  ถึงอย่างไรก็ต้องให้แต่ละครัวเรือน
เท่ากัน  ข้อ 5.  เป็นบุคคลเดียวในครัวเรือนท่ียื่นขอรับความช่วยเหลือ กรณีผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 ฯ  น่าจะตัด “ข้อ 5.”  แล้วให้ผู้ลงทะเบียนรับรองตนเองต้ังแต่จุดนี้  
โดยแก้ไขเป็น  “ข้าพเจ้า  เป็นบุคคลเดียวในครัวเรือนท่ียื่นขอรับความช่วยเหลือ 
กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19ฯ  และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุก
ประการ” 

นายธวัชชัย  ทองต าลึง ผมมีความเห็นว่า  ถ้าเราจะพิจารณาความเดือดร้อนตามเกณฑ์ทั้งหมดในร่างแบบ
ลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่น าเสนอ  มันค่อนข้างจะยุ่งยาก  และอาจจะมีข้อทักท้วง
จากประชาชนจ านวนมากว่า อบต. ให้โดยเลือกที่รักมักที่ชัง  ผมขอน าเสนอว่าถ้า
เราจะพิจารณาให้เฉพาะผู้มีรายได้น้อย (ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.),  ผู้ได้รับการ
สงเคราะห์จาก พม. ,  ผู้สูงอายุ , ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ,  ผู้ป่วยเรื้องรัง/ติดเตียง  
ซึ่งบุคคลเหล่านี้เรามีบัญชีรายชื่อท่ีสามารถตรวจสอบและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้
อยู่แล้ว 

นายเอกชัย  ทิพย์วัลย์ ผมเห็นด้วยนะครับ  แต่เราจะพิจารณาให้ทุกคน  หรือให้เป็นรายครอบครัวครับ  
เพราะบางบ้านมีบุคคลทุกประเภทอยู่รวมกัน 
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นายสราวุธ  สารสิทธิ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  “ข้อ 16 (2)  
การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน  ตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  หรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  โดยอนุโลม”  หลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์  ให้ช่วยเหลือเป็นรายครอบครัวครับ  ไม่ว่าจะมีกี่คนก็
ตาม    

นายชินรัตน์  ณ  ตะกั่วทุ่ง ควรจะประกาศรับลงทะเบียนเมื่อไหร่ครับ 

นายธวัชชัย  ทองต าลึง ผมว่าเราต้องเร่งด าเนินการ  ให้เริ่มประกาศตั้งแต่วันนี้เลย และรับลงทะเบียนถึง
วันที่  15  พฤษภาคม  2563  จากนั้นให้เวลาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ
ประมวลผลข้อมูล  แล้วคณะกรรมการค่อยมาประชุมอีกครั้งเพื่อพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือในวันที่  22  พฤษภาคม  2563  ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีความเห็น
อย่างไร 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ออกประกาศรับลงทะเบียน  และให้ปรับปรุงแก้ไขแบบลงทะเบียนการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนฯ  โดยมีข้อความหลังปรับปรุง
แล้ว  ดังนี ้

 
แบบลงทะเบียนการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 

หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
*********************************** 

๑.  ชื่อ - สกุล .......................................................................... เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ ......................................... 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน ............................................................................... อาย ุ..................................ป ี
ท่ีอยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านเลขที่ ............. หมู่ท่ี .......... ต าบลท่าสะท้อน  อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
อาชีพก่อนได้รับผลกระทบ .......................................................................... รายได้/เดือน ...........................บาท 
สถานที่ท างาน ............................................................................. เบอร์โทรศัพท์ ................................................. 

2.  มีสิทธิจากรัฐ กรณีการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19  ดังนี้ 
  พนักงานมีรายได้ประจ า (ประกันสังคม มาตรา 33)   อาชีพอิสระ (มาตรการเยียวยา 5,000 บาท) 
  หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร   ข้าราชการ/ผู้รับบ านาญ 
  ไม่มีสิทธิ์ข้างต้น  

3.  ได้รับผลกระทบจากประกาศจังหวดั หรือมาตรการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-
19) และมีความเดือดร้อนในการด ารงชีพหรอืไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ  คอื  (เลือกได้เพียงข้อเดียว) 
  เป็นผู้มีรายได้น้อย (ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.) 
  เป็นผู้มีชีวิตอย่างยากล าบาก ได้รับการสงเคราะห์จาก พม. 
  เป็นผู้สูงอายุ 
  เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ   
  เป็นผู้ป่วยเรื้องรัง/ติดเตียง 



~ 10 ~ 
 

  อื่นๆ โปรดระบุ ........................................................................................................................................ 
 ข้าพเจ้า  เป็นบุคคลเดียวในครัวเรือนท่ียื่นขอรับความช่วยเหลือ กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19ฯ  และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง
ทุกประการ 
    ลงชื่อ ....................................................................... ผูล้งทะเบยีน 
           (......................................................................) 
 
    ลงชื่อ ....................................................................... ผู้รับรองข้อมูล 
           (......................................................................) 
            ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต. 

หลักฐานการลงทะเบียน    ส าเนาบัตรประชาชน  
   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร   

 

 ๔.2   ก าหนดคุณสมบัติของประชาชนในท้องถิ่นที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ 

นายธวัชชัย  ทองต าลึง การก าหนดคุณสมบัติของประชาชนในท้องถิ่นที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ  
เจ้าหน้าที่ได้จัดท าร่างฯ  ไว้แล้ว  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 

นางสาวปุญชรัสม์ิ พัฒนประดิษฐ์ ร่างข้อความตกลงยินยอมให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนจัดเก็บ
ข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ  
มีรายละเอียดดังนี้ 

 
(ร่าง) 

ข้อความตกลงยินยอมให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนจัดเก็บข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินมาตรการช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาด 

ของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
******************************************* 

สาระส าคัญของมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19) 
๑.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการฯ 
  (๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
 (๒) เป็นผู้มีอายุ ๑๘ บริบูรณ์ข้ึนไป ณ วันที่ลงทะเบียน 
 (๓) เป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าสะท้อน 
 (4) ไม่เป็นข้าราชการ  พนักงานราชการ  พนักงานหรือลูกจ้าง ในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับบ านาญปกติ  

หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 
 (5) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และได้ยื่นแบบขอรับความ

ช่วยเหลือเพ่ือการด ารงชีพต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน   
 (6) ได้รับ ๑ สิทธิ ต่อ ๑ หลังคาเรือน ที่มีผู้อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน

เท่านั้น 
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๒. ข้อความตกลงยินยอมของผู้ที่ประสงค์จะได้รับสิทธิตามมาตรการฯ 
 (๑) ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ 
 (๒) ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

จัดเก็บประมวลผลและเปิดข้อมูลส่วนบุคคล ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ต่อหน่วยงานของรัฐ 
ผู้รับให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ  สถาบันการเงิน ซึ่งข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในการลงทะเบียนเพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินมาตรการฯ และมาตรการอ่ืนของรัฐที่เป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในอนาคต 

 (๓) ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอสอบถามและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ข้าพเจ้าเพ่ือเป็นประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรการฯ 

 (๔) ข้าพเจ้ารับทราบว่าการให้ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระท าผิดตามกฎหมาย 
 (๕) ข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการฯ หาก

ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน และ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง สั่งระงับการช่วยเหลือตามมาตรการฯ และตรวจสอบการกระท าดังกล่าวหากตรวจสอบแล้ว
พบว่าข้าพเจ้ากระท าผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการฯ จริง  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนระงับสิทธิใน
การได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการฯ และข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยเงินหรือสิ่งของที่ได้รับไปแล้วคืน
ให้แก่รัฐภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งระงับสิทธิดังกล่าวตามวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน
ก าหนด  ทั้งนี้  ให้การตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อนถือเป็นที่สุด 

 (๖) ในกรณีที่รัฐด าเนินการ ตามข้อ ๒ (๕) แล้ว  รัฐอาจใช้สิทธิในการที่จะด าเนินคดีทางเพ่งหรือทาง
อาญาต่อไป 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมมาตรการฯ ถูกต้องตามความเป็น
จริงทุกประการ  หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง  ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการระงับช่วยเหลือตามมาตรการฯ หรือยินยอมคืนเป็นจ านวนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ยแล้วแต่กรณี 

 
นายพูนศักดิ์  จันทร์ภักดี เมื่อที่ประชุมได้มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขแบบลงทะเบียนการให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนฯ  แล้ว  การก าหนดคุณสมบัติของประชาชนใน
ท้องถิ่นท่ีสมควรได้รับการช่วยเหลือ  ก็ควรเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับ  ไม่
ทราบว่าคณะกรรมการท่านอ่ืนเห็นด้วยหรือไม่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ แนบท้ายประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน  เรื่อง  รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  ลงวันที่    8   เดือน
พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังนี้ 

(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
(๒) มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
(๓) บุคคลเดียวในครัวเรือน  ดังต่อไปน้ี  เป็นผู้ย่ืนขอรับความช่วยเหลือ  

- เป็นผู้มีรายได้น้อย (ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.)  
- เป็นผู้มีชีวิตอย่างยากล าบาก (ได้รับการสงเคราะห์จาก พม.)   
- เป็นผู้สูงอายุ   
- เปน็ผู้พิการหรือทุพพลภาพ   
- เป็นผู้ป่วยเรื้องรัง/ติดเตียง  
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(๔) ไม่เป็นข้าราชการ  พนักงานราชการ  พนักงานหรือลูกจ้าง ในหน่วยงานของรัฐ 
หรือผู้รับบ านาญปกติ  หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 
(๕) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และได้ยื่น
แบบขอรับความช่วยเหลือเพ่ือการด ารงชีพต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน 
(๖) ได้รับ ๑ สิทธิ ต่อ ๑ หลังคาเรือน ที่มีผู้อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าสะท้อนเท่านั้น 

ระเบียบวาระที่ ๕   เร่ือง อื่นๆ 

นายธวัชชัย  ทองต าลึง ไม่ทราบคณะกรรมการท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ  เพิ่มบ้างครับ 

ที่ประชุม ไม่มีคณะกรรมการท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มีคณะกรรมการท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอขอบคุณท่านครับ  ขอ
ปิดประชุมในวันนี้ครับ 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑๕.๓๐ น. 
  

 
                   (ลงชื่อ)      ปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นางสาวปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ์) 
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
                   (ลงชื่อ)         ชินรัตน์  ณ  ตะก่ัวทุ่ง     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายชินรัตน์  ณ  ตะก่ัวทุ่ง) 
กรรมการ/เลขานุการ 

 
                   (ลงชื่อ)            ธวัชชัย  ทองต าลึง     ผู้รบัรองรายงานการประชุม 

(นายธวัชชัย  ทองต าลึง) 
ประธานกรรมการ 

 
 
 


