
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาบอน 
เรื่อง การยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) 
………………………………………………………….. 

 ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ได้มีการแพร่ระบาดอย่าง
กว้างขวาง กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) เป็นโรคติดต่อ
อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม            
๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID – ๑๙) 
และนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ก าหนดห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา ๒๓.๐๐ น. ถึงเวลา  ๐๔.๐๐ น. ของ
วันรุ่งขึ้น ประกอบกับประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–๑๙),ค าสั่งจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ ๑๒๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ก าหนดมาตรการควบคุมและปิด
สถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID – ๑๙) และค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๖๗๑/
๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 และเนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ยังคงมีการแพร่
ระบาดอย่างต่อเนื่อง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีได้ประกาศ
ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่ วราชอาณาจักร ออกไปจนถึงวันที่                        
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ต าบลนาบอนได้รับผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ประสบภาวะ
ยากล าบาก ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ 
,ข้อ ๑๖(๒) ประกอบกับระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้มีรายได้ น้อยและผู้ ไร้ที่ พ่ึ ง พ.ศ.๒๕๕๒ ,ประกอบกับหนังสือจังหวัด
นครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๙๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓  เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือช่วยเหลือประชาชนกรณี โ รคติดเชื้อไวรัส                          
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID–๑๙),
หนังสือด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๒๑๐ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และหนังสือด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๔๗๕ 
ลงวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่องการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)  
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาบอนจึงขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) และส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ครอบครัวได้รับ
ความเดือดร้อน สามารถยื่นลงทะเบียนเพ่ือขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาบอน                
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลนาบอนจะช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพ โดยผู้ที่ยื่นค าขอต้องมีรายละเอียด คุณสมบัติ
และหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
                                                              /คุณสมบัติ...  



-๒- 
 
คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์ผู้ลงทะเบียน  
 

  ๑.เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาบอน 
  ๒.ผู้ยื่นค าขอต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบอน หากหัวหน้าครัวเรือนไม่สามารถยื่นค าขอได้ ให้สมาชิกในครัวเรือนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
เดียวกันเป็นผู้ยื่นแทนได้  
  ๓.ได้รับสิทธิ์ครัวเรือนละ ๑ สิทธิ์  
  ๔.เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – 
๑๙) ดังนี้ 
  ๔.๑ ถูกเลิกจ้าง 
  ๔.๒ ถูกนายจ้างลดวันท างาน พักวันท างาน ลดเวลาท างาน 
  ๔.๓ ธุรกิจส่วนตัวถูกปิด 
  ๔.๔ รายไดจ้ากการค้าขายลดลง เนื่องจากจ านวนลูกค้าลดลง 
  ๔.๕ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ และประกอบอาชีพด้วยความยากล าบาก 
  ๔.๖ เป็นผู้มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส ได้รับความเดือดร้อนและประสบภาวะยากล าบากใน
การด ารงชีพ 

๕.ไม่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง ผู้รับบ านาญ จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือธนาคาร  หรือเอกชน หรือผู้ซึ่งได้รับค่าจ้าง
รายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ นักพรต นักบวช 

๖.ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                  
(โควิด – ๑๙ ) ตามค าสั่งจังหวัดนครรีธรรมราช และจากข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน 

 

ยื่นค าขอได้ที่ 
๑. ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาบอน 
๒. ที่ท าการก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาบอน 

   

สามารถยื่นลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. 
 

หลักฐานที่ใช้ประกอบ 
 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  ๑ ฉบับ 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 

                                                                                  

                    (นายเจริญ  ศิริค า) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาบอน 

 


