สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

แนวทางการสำรวจและบันทึกข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม)
1. วัตถุประสงค์ในการสำรวจข้อมูล
เป็นการสำรวจเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ประกอบการพิจารณาในการบริหารความช่วยเหลือประชาชนที่เหมาะสม
ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการชดเชยรายได้แก่แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้าง
ชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ในการสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ของรัฐบาลแต่อย่ างใด
อีกทั้งการกรอกข้อมูลดังกล่าวจะไม่เป็นการตัดสิทธิการรับความช่วยเหลืออื่น ๆ จากภาครัฐ
2. กลุ่มเป้าหมาย
2.1 กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสำรวจ คือ บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของรัฐบาลตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ประกาศจังหวัด คำสั่งจังหวัด
หรือประกาศ/คำสั่งราชการอื่น ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หรือสูญเสียรายได้ หรือรายได้ลดลง
เป็นต้น โดยสามารถแบ่งผู้ได้รับผลกระทบออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) ผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบ
จากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด -19 และเดินทางกลับเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้มีการบันทึกข้อมูล
ในระบบ Thai QM แล้ว
2) ผู้ที่ประกอบอาชีพและอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนเดิมอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบจากมาตรการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดังเดิม สูญเสียรายได้ รายได้ลดลง
2.2 กลุ่มทีม่ ิใช่เป้าหมายของการสำรวจ คือ บุคคลที่ได้รับเงินเดือน/ค่าตอบแทนเป็นประจำทุกเดือนเท่าเดิม
ได้แก่ ข้าราชการ บุคลากรของรัฐ เจ้าหน้าทีร่ ัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา
หมายเหตุ : 1. สำรวจเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่จริงในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ วันที่สำรวจ โดยไม่ต้องคำนึงถึงที่อยู่
ตามทะเบียนบ้าน
2. สำรวจข้อมูลเป็นรายบุคคล (ไม่สำรวจรายครัวเรือน)
3. การดำเนินการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสำรวจในระดับต่าง ๆ
3.1 จังหวัด พิจารณาดำเนินการ ดังนี้
1. กำชับอำเภอให้สำรวจและบันทึกข้อมูลฯ ลงในระบบอย่างต่อเนื่อง
2. มอบหมายที่ทำการปกครองจังหวัดประมวลผลข้อมูลฯ ที่ได้จากการสำรวจในระดับจังหวัด
เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วนวางแนวทางให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
ในระดั บ จั ง หวั ด แก่ ก ลุ ่ ม ผู ้ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบ โดยประมวลผลข้ อ มู ล ความต้ อ งการฯ ได้ ท าง เว็ บ ไซต์
thaiqm.dopa.go.th/covid19 (ใช้ Username และ Password เดียวกันกับการประมวลผลข้อมูล Thai QM)
3.2 อำเภอ/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/เมืองพัทยา พิจารณาดำเนินการ ดังนี้
1. วางแนวทางในการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงวัตถุประสงค์
ในการสำรวจข้อมูลฯ เพื่อป้องกันการสับสนและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
2. ชี้แจงแนวทางการสำรวจและบันทึกข้อมูล ฯ ลงในระบบ ให้แก่ กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน/
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ประธานกรรมการชุมชน/คณะกรรมการชุมชน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ในการสำรวจ
และบันทึกข้อมูลในระบบ
/3. กำชับ...

-23. กำชับผู้มีหน้าที่สำรวจและบันทึกข้อมูลฯ ให้ดำเนินการสำรวจฯ อย่างต่อเนื่อง และกำชับ
เรื่องการใช้ Username และ Password ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
4. มอบหมายเจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลฯ ที่ได้จากการสำรวจในระดับอำเภอ เทศบาลนคร
เทศบาลเมื อ ง หรื อ เมื อ งพั ท ยา เป็ น ประจำทุ ก สั ป ดาห์ และให้ น ายอำเภอ นายกเทศมนตรี น คร และ
นายกเทศมนตรีเมือง แล้วแต่กรณี พิจารณาบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือตามขอบเขตหน้าที่และ
อำนาจในระดับอำเภอ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง สำหรับเมืองพัทยา ให้ปลัดเมืองพัทยารายงานนายกเมืองพัทยา
พิจารณาบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือตามขอบเขตหน้าที่และอำนาจ โดยประมวลผลข้อมูล
ความต้องการฯ ได้ทางเว็บไซต์ thaiqm.dopa.go.th/covid19
5. ให้ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาลนคร ปลัดเทศบาลเมือง ปลัดเมืองพัทยา หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ
แล้วแต่กรณี “ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล” ที่ได้รับรายงานจาก กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานกรรมการชุมชน
ในระบบ Thai QM ผ่านทางเว็บไซต์ thaiqm.dopa.go.th/covid19
หมายเหตุ : 1. ปลั ด อำเภอ/ปลั ด เทศบาลนคร/ปลั ด เทศบาลเมื อ ง/ปลั ด เมื อ งพั ท ยา
มีหน้าที่ในการ “ตรวจสอบและยืนยัน” ข้อมูล
2. การตรวจสอบและยืนยันข้อมูล คือ การตรวจสอบว่าผู้บันทึกข้อมูลในระบบ
ดำเนินการบันทึกข้อมูลถูกต้อ งตรงกันกับ แบบสำรวจที่ผู้ได้รับผลกระทบ
ตอบหรือไม่ มิใช่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงของข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ และไม่มีผล
ทางกฎหมายใด ๆ
3. กรณีปลัดเทศบาลนคร/ปลัดเทศบาลเมือง/ปลัดเมืองพัทยาต้องการมอบอำนาจ
ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน สามารถดำเนินการได้โดยต้องมีการมอบอำนาจ
เป็นลายลักษณ์อักษร ระบุจำนวนคน และรายละเอียดบุคคลให้ชั ดเจน
ทั้งนี้ ให้ส ่งเอกสารการมอบอำนาจให้ ศูนย์ส ารสนเทศเพื่อการบริห าร
งานปกครอง (ศสป.) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaiqm@dopa.go.th
3.3 ตำบล/หมู่บ้าน/ชุมชน พิจารณาดำเนินการ ดังนี้
1. ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงวัตถุประสงค์ในการสำรวจข้อมูลฯ เพื่อป้องกันการสับสน
และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
2. ให้ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้าน/ประธานกรรมการชุมชน/คณะกรรมการชุมชน
สำรวจและบันทึกข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ตามแนวทางและแบบสำรวจที่กำหนด ลงในระบบ Thai QM ผ่านทางเว็บไซต์ thaiqm.dopa.go.th/covid19
ทั้งนี้ การใช้ Username และ Password ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
3. ให้นายอำเภอมอบหมายปลัดอำเภอประจำตำบลประมวลผลข้อมูลฯ ที่ได้จากการสำรวจ
ในระดับตำบลเป็นประจำทุกสัปดาห์ และพิจารณาบูรณาการกับทุกภาคส่วนวางแนวทางให้ความช่วยเหลือ
เบื ้ อ งต้ น ในระดั บ ตำบลแก่ ผ ู ้ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบ โดยประมวลผลข้ อ มู ล ความต้ อ งการฯ ได้ ท างเว็ บ ไซต์
thaiqm.dopa.go.th/covid19
หมายเหตุ : 1. สำหรับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ไม่ต้องลงทะเบียน หากมีปัญหาในการบันทึกข้อมูล
ในระบบ ขอให้ติดต่อปลัดอำเภอเพื่อแจ้งเหตุขัดข้องให้แก่ศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง (ศบค.ปค.)
ทราบต่อไป
/2. สำหรับ...

-32. สำหรับประธานกรรมการชุมชน ขอให้ปลัดเทศบาลนคร/ปลัดเทศบาลเมือง/
ปลัดเมืองพัทยา (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ) เพิ่มชื่อ “ประธานกรรมการชุมชน”
ในระบบฯ ก่อนในครั้งแรก
3. ปลัดอำเภอ/ปลัดเทศบาลนคร/ปลัดเทศบาลเมือง/ปลัดเมืองพัทยา สามารถ
เพิ่มผู้ใช้งาน (User) ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนได้ด้วยตนเองที่เมนู "เพิ่ม/แก้ไข/
ตรวจสอบรายชื่อกำนัน/ผญบ." โดยในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน หากต้องการ
เพิ่มผู้ใช้งานควรพิจารณาเพิ่ม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน
4. กรณีกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมดวาระ/พ้นจากตำแหน่ง ให้อำเภอมีคำสั่งมอบหมายให้
มีผู้ดำเนินการ “สำรวจและบันทึกข้อมูล” แทน โดยให้ดำเนินการตามนัย
แห่ง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และเงื่อนไขการใช้ระบบ Thai QM ดังนี้
1) ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12
แห่ง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457
2) ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีหน้าที่หรือไม่ได้รับมอบหมายให้สำรวจและบันทึก
ข้อมูลในหมู่บ้านอื่นแล้ว (ไม่มี Username และ Password อยู่ก่อนแล้ว)
4. การประมวลผลข้อมูลฯ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง (ศบค.ปค.)
จะประมวลผลข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
จากระบบฯ เพื่อติดตามความก้ าวหน้ าของการสำรวจและบัน ทึ ก ข้ อมูล ฯ รวมถึงการพิจารณาแนวทาง
การให้ความช่วยเหลือในภาพรวม โดยจะเริ่มประมวลผลข้อมูลครั้งแรก ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563
และครั้งต่อไปในทุกวันพุธของสัปดาห์
5. หมายเลขโทรศัพท์
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง (ศบค.ปค.)
หมายเลขโทรศัพท์ : 08 8981 2333 หรือ 08 8981 2555 หรือ 08 8981 2330
โทรสาร : 0 2222 8888 หรือ 0 2224 2915
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dopacovidcenter@gmail.com
*****************************************

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง
(ศบค.ปค.)
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คำอธิบายแบบสำรวจ ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบกรอกข้อมูลตามรายละเอียดแบบสำรวจฯ ให้ครบถ้วนทั้งส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ดังนี้
ข้อ 1 กรอกข้อมูลส่วนตัว
ข้อ 2 เลือกสิทธิที่ได้รับจากรัฐ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข้อ 3 เลือกผลกระทบที่ได้รับ (เลือกได้ 1 ข้อ ตามผลกระทบที่ได้รับ)
ข้อ 4 ผลกระทบอื่น ๆ (ถ้าตอบข้อ 3 แล้ว ไม่ต้องตอบข้อนี้)
(กรณีตอบข้อนี้ เลือกได้ 1 ข้อ ตามผลกระทบที่ได้รับ)
ข้อ 5 ข้อมูลการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com
(เลือกได้ 1 ข้อ ตามความเป็นจริง)
*** ให้เลือกตามการปฏิบัติจริงว่าได้ลงทะเบียนหรือไม่ โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลการพิจารณาสิทธิความช่วยเหลือ
ข้อ 6 เลือกความช่วยเหลือที่ต้องการ (ให้เรียงลำดับความสำคัญ จาก 1 – 15 หรือ ตามจำนวนที่ต้องการ
โดยไม่ครบ 15 ข้อ ก็ได้)
ให้ผู้ได้รับผลกระทบ/ให้ข้อมูล ลงชื่อ เขียนชื่อตัว - ชื่อสกุล และวัน เดือน ปี ที่สำรวจให้เรียบร้อย
ให้ผู้ดำเนินการสำรวจ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ ประธานกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน
ลงชื่อและตำแหน่งให้เรียบร้อย
ปลัดอำเภอ/ปลัดเทศบาลนคร/ปลัดเทศบาลเมือง/ปลัดเมืองพัทยา (หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ) ลงชื่อผู้ตรวจสอบข้อมูล
ตัดแบ่งแบบสำรวจฯ ส่วนที่ 1 และ 2 สำหรับส่วนที่ 1 ผู้สำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐาน และส่วนที่ 2 ให้นำส่งอำเภอ/
เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เมืองพัทยา (ข้อมูลในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องเป็นข้อมูลที่ตรงกัน)
*******************************************

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง
(ศบค.ปค.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง
(ศบค.ปค.)

ถอดบทเรียนแนวทางการสำรวจและบันทึกข้อมูลผูไ้ ด้รับผลกระทบ
จากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ในระบบ Thai Quarantine Monitor (Thai QM) ที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)
กรณี จังหวัดพัทลุง
ประเด็น
รายละเอียด
ที่มาของตัวอย่าง
ด้วยกรมการปกครอง ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ
ที่ประสบความสำเร็จ จากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยแจ้ง
นายอำเภอ/ปลั ด เทศบาลนคร/ปลั ด เทศบาลเมื อ ง ให้ ม อบหมายกำนั น ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น
คณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานกรรมการชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชน แล้วแต่กรณี
เป็ น ผู ้ ส ำรวจและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในระบบ Thai Quarantine Monitor (Thai QM) และ
มอบหมายให้ปลัดอำเภอ/ปลัดเทศบาลนคร/ปลัดเทศบาลเมือง เป็นผู้กำกับดูแลการสำรวจ
และการบันทึกข้อมูล โดยให้ถือเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญ
กรมการปกครอง โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 กรมการปกครอง (ศบค.ปค.) ได้ติดตามผลการบันทึกข้อมูลในระบบ Thai QM
อย่างใกล้ชิด และพบว่า จังหวัดพัทลุง มีผลการสำรวจและบันทึกข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ
จากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นจำนวนมาก
ตั้งแต่วันแรกที่เริ่ม เปิดระบบให้บันทึกข้อมูล ดังนั้นเพื่อ เป็นแบบอย่างในการสำรวจและ
บันทึกข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบฯ ในระบบ Thai QM ให้แก่จังหวัดอื่น ๆ กรมการปกครอง
จึงได้ถอดบทเรียนการดำเนินงานของจังหวัดพัทลุง ดังนี้
1. จุดเด่น

•

•
•
•

•

•

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง สั่งการให้ทุกอำเภอทราบว่า เมื่อจังหวัดแจ้งหนังสือ/ข้อสั่งการ
จากกระทรวงหรือกรม เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในกลุ่ม LINE
ให้ดำเนินการโดยทันที โดยไม่ต้องรอหนังสือจากจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดจังหวัด ติดตามผลการบันทึกข้อมูลจากระบบ Thai QM
ทุกวัน พร้อมทัง้ แจ้งและเร่งรัดใน LINE กลุ่มนายอำเภอ อย่างใกล้ชิด
ในระดับอำเภอ เมื่อรับข้อสั่งการจากจังหวัด จะดำเนินการโดยทันทีโดย ไม่เ ว้น
วันเสาร์-อาทิตย์
นายอำเภอ ทุกอำเภอ มอบนโยบายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดำเนินการ โดยให้ถือเป็น
เรื่องสำคัญเร่งด่วน และปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลดำเนินการประกบ
รายหมู่บ้าน ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ช ิด เนื่องจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ส่วนใหญ่ไม่ชำนาญในการบันทึกข้อมูล
ในระดับหมู่บ้าน ให้ ผู้ใหญ่บ้านวางแผนแบ่งแยกความรับผิดชอบในการสำรวจ
โดยแยกชุดสำรวจและชุดบันทึกข้อมูลเป็นคนละชุดกัน เมื่อได้รับข้อมูลแล้วให้รีบ
บันทึกข้อมูลทันที โดยไม่ต้องรอให้ครบหรือรอเป็นจำนวนมากถึงจะบันทึก
ใช้ LINE กลุ ่ ม ตำบล ในการติ ด ต่ อ ประสานงาน เมื ่ อ ผู ้ บ ั น ทึ ก ข้ อ มู ล เจอปั ญ หา
ให้สอบถามปลัดอำเภอประจำตำบล ซึ่งจะได้รับคำแนะนำในทันที
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ประเด็น
2. จุดอ่อน

•
•

3. โอกาส

•

•

4. การแก้ไขปัญหา
ของจังหวัดและอำเภอ

•

รายละเอียด
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านไม่มีความชำนาญในการบันทึกข้อมูล และบางคนไม่มีโทรศัพท์
ที่สามารถรองรับระบบการบันทึกข้อมูล
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วไม่สูง ทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
ในบางช่วงเวลา กรณีที่มีการบันทึกข้อมูลเข้ามาพร้อมกัน
ในขณะนี้ ประชาชนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการป้องกัน
แก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต้องการรับความช่วยเหลื อ
ทำให้ทุกคนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีฐานข้อมูลอยู่ในมือ และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน เป็นผู้ช่วยเหลือ จึงทำให้สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
มอบหมายเจ้าหน้าที่ในที่ทำการปกครองจังหวัดและปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำ
ตำบล ในการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้
1. ใช้ LINE กลุ่มเฉพาะ เรื่องโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อ
ประสานงานระหว่างจังหวัดกับอำเภอ
2. ใช้ LINE กลุ่มของแต่ละตำบล เมื่อเจอปัญหาสามารถสอบถาม โดยมีปลัดอำเภอ
ผู้รับผิดชอบประจำตำบลคอยให้คำแนะนำทันที
3. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ไม่มีโทรศัพท์ที่สามารถรองรับการบันทึกข้อมูล แนะนำให้ใช้
โทรศัพท์ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือของคนในครอบครัว
4. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่บันทึกข้อมูลด้วยตนเองไม่ได้เนื่องจากไม่มีความชำนาญ
แนะนำให้มอบหมายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ช่วยเหลือใน
การบันทึก
5. แนะนำวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ให้รวดเร็ว ด้วยการให้แต่ละคน สร้างกลุ่ม LINE ของ
ตนเอง แล้วนำเว็บไซต์ดังกล่าวลงไว้ในกลุ่ม LINE เมื่อจะบันทึกข้อมูล ก็สามารถเข้าไป
ในกลุ่มแล้วเข้าสู่เว็บไซต์ได้ทันที
6. จังหวัดพัทลุงให้ความสำคัญกับการบันทึกข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบฯ ในระบบ
Thai QM โดยถือเป็นเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในขณะนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมการปกครอง (ศบค.ปค.)

แบบ COVID............../1

ส่วนที่ 1

ผู้สำรวจ/เก็บ

แบบสำรวจ ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด-19 อำเภอ..........................จังหวัด..............................
1. ชื่อ - สกุล....................................................................................เบอร์โทรที่ติดต่อได้...........................................
เลขบัตรประจำตัวประชาชน........................................................................................อายุ.................................ปี
ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน บ้านเลขที่.................ถนน..............................ซอย........................หมูท่ ี่. ........
ตำบล.............................อำเภอ...........................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์…………..……
2. มีสิทธิจากรัฐ □ ประกันสังคม ม.33 □ ประกันสังคม ม.39/40 □ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ □ ไม่มสี ิทธิข์ ้างต้น
3. ได้รับผลกระทบจากประกาศจังหวัดหรือมาตรการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโควิด 19 คือ (เลือกได้เพียงข้อเดียว)
นายจ้าง (ถ้ามี)...................................................สถานที่ทำงาน…………………………..……………….จังหวัด................................................
□ ถูกเลิกจ้าง (เป็นผู้มีสทิ ธิประกันสังคมมาตรา 33)
รายได้/วัน (เดิม) .................บาท
□ ถูกเลิกจ้าง (เป็นพนักงานรายวัน/ลูกจ้าง ที่ไม่มีสทิ ธิประกันสังคม มาตรา 33)
รายได้/เดือน (เดิม) .............บาท
□ ถูกนายจ้างลดวันทำงาน ลดเวลาทำงาน
□ ธุรกิจส่วนตัวถูกปิด เช่น ร้านอาหาร/ร้านทีอ่ ยู่ในห้างฯ
□ รายได้ลดลง ขายของได้น้อยลง ลูกค้าลดลง หลังจากจังหวัดประกาศมาตรการ
4. ได้รับผลกระทบอืน่ ๆ (ถ้าตอบข้อ 3 แล้ว ไม่ต้องตอบข้อนี้) (กรณีตอบข้อนี้ เลือกได้เพียงข้อเดียว)
□ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ
□ ภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพสูงขึน้
□ การขนส่งสินค้า/ผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก
□ ไม่มีสถานที่ขายของ
□ อืน่ ๆ ...............................................................
5. ข้าฯ □ ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากรัฐบาล ใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เมื่อ.............................................................................
ข้าฯ □ ไม่ได้ลงทะเบียน ใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com
6 ต้องการความช่วยเหลือ (ให้เรียงลำดับความสำคัญ 1 – 15)
…... เงินสนับสนุนการยังชีพระยะสั้น
...... เครื่องอุปโภค/บริโภค ถุงยังชีพ
...... การจ้างงานระยะสั้น
...... การส่งเสริมการฝึกอาชีพ
...... เงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ
...... พักชำระหนี้ต่าง ๆ (ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ บัตรเครดิต)
...... ลดหย่อนภาษีต่าง ๆ
...... ลดค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ
...... มาตรการด้านการเงินส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
…… พันธุ์พืช
...... พันธุ์สัตว์
...... พันธุ์สัตว์น้ำ
...... อุปกรณ์ค้าขาย
...... อุปกรณ์การเกษตร
...... อื่น ๆ .................................................................................
ปลัดอำเภอ/ปลัดเทศบาล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ได้รับผลกระทบ
(ผู้ตรวจสอบข้อมูล)
ประธานกรรมการชุมชน/คณะกรรมการชุมชน ข้าฯ ขอยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ เป็นข้อมูลจริงทุกประการ
(ผู้สำรวจข้อมูล)
ลงชื่อ...........................................................
ลงชื่อ...........................................................
ลงชื่อ...........................................................
.........../ .........../ ...........
.........../ .........../ ...........
.........../ .........../ ...........

แบบ COVID............../2

ส่วนที่ 2

ส่งอำเภอ/เทศบาล/เมืองพัทยา

แบบสำรวจ ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด-19 อำเภอ..........................จังหวัด..............................
1. ชื่อ - สกุล....................................................................................เบอร์โทรที่ติดต่อได้...........................................
เลขบัตรประจำตัวประชาชน........................................................................................อายุ.................................ปี
ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน บ้านเลขที่.................ถนน..............................ซอย........................หมูท่ ี่.........
ตำบล.............................อำเภอ...........................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์…………..……
2. มีสิทธิจากรัฐ □ ประกันสังคม ม.33 □ ประกันสังคม ม.39/40 □ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ □ ไม่มสี ิทธิข์ ้างต้น
3. ได้รับผลกระทบจากประกาศจังหวัดหรือมาตรการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโควิด 19 คือ (เลือกได้เพียงข้อเดียว)
นายจ้าง (ถ้ามี)...................................................สถานที่ทำงาน…………………………..……………….จังหวัด................................................
□ ถูกเลิกจ้าง (เป็นผู้มีสทิ ธิประกันสังคมมาตรา 33)
รายได้/วัน (เดิม) .................บาท
□ ถูกเลิกจ้าง (เป็นพนักงานรายวัน/ลูกจ้าง ที่ไม่มีสทิ ธิประกันสังคม มาตรา 33)
รายได้/เดือน (เดิม) .............บาท
□ ถูกนายจ้างลดวันทำงาน ลดเวลาทำงาน
□ ธุรกิจส่วนตัวถูกปิด เช่น ร้านอาหาร/ร้านทีอ่ ยู่ในห้างฯ
□ รายได้ลดลง ขายของได้น้อยลง ลูกค้าลดลง หลังจากจังหวัดประกาศมาตรการ
4. ได้รับผลกระทบอืน่ ๆ (ถ้าตอบข้อ 3 แล้ว ไม่ต้องตอบข้อนี้) (กรณีตอบข้อนี้ เลือกได้เพียงข้อเดียว)
□ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ
□ ภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพสูงขึน้
□ การขนส่งสินค้า/ผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวก
□ ไม่มีสถานที่ขายของ
□ อืน่ ๆ ...............................................................
5. ข้าฯ □ ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากรัฐบาล ใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เมื่อ.............................................................................
ข้าฯ □ ไม่ได้ลงทะเบียน ใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com
6 ต้องการความช่วยเหลือ (ให้เรียงลำดับความสำคัญ 1 – 15)
…... เงินสนับสนุนการยังชีพระยะสั้น
...... เครื่องอุปโภค/บริโภค ถุงยังชีพ
...... การจ้างงานระยะสั้น
...... การส่งเสริมการฝึกอาชีพ
...... เงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ
...... พักชำระหนี้ต่าง ๆ (ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ บัตรเครดิต)
...... ลดหย่อนภาษีต่าง ๆ
...... ลดค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ
...... มาตรการด้านการเงินส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
…… พันธุ์พืช
...... พันธุ์สัตว์
...... พันธุ์สัตว์น้ำ
...... อุปกรณ์ค้าขาย
...... อุปกรณ์การเกษตร
...... อื่น ๆ .................................................................................
ปลัดอำเภอ/ปลัดเทศบาล
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ได้รับผลกระทบ
(ผู้ตรวจสอบข้อมูล)
ประธานกรรมการชุมชน/คณะกรรมการชุมชน ข้าฯ ขอยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ เป็นข้อมูลจริงทุกประการ
(ผู้สำรวจข้อมูล)
ลงชื่อ...........................................................
ลงชื่อ...........................................................
ลงชื่อ...........................................................
.........../ .........../ ...........
.........../ .........../ ...........
.........../ .........../ ...........

