
 

 

 

 

 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น 
เรื่อง  การช่วยเหลือผู้ประสบภาวะยากล าบากในการด ารงชีวิตและไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยเหตุอ่ืน  

------------------------------------ 
ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ ตาม

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น ที่ 081/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ                
ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 และคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565        
มีความเห็นว่าผู้ยื่นค าร้องอองรับความช่วยเหลือจ านวน 42 ราย/ครัวเรือน เป็นครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่
ประสบความเดือดร้อน เพราะสาเหตุหัวหน้าครอบครัวประสบภาวะยากล าบากในการด ารงชีวิตและไม่สามารถ
ดูแลครอบครัวได้ด้วยเหตุอ่ืน ตามความในอ้อ 4 (4.4) และ (4.5) แห่งระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง พ.ศ.2552 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการ
ช่วยเหลือประชาชนทั้ง 42 ราย/ครัวเรือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจ าเป็น  
 

  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่อององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 อ้อ ๙ ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
อององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) ให้น ารายชื่ออองประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่
ส ารวจโดยหน่วยงานอองรัฐ และรายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนออรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามอ้อ ๑๒ มาใช้ในการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ (๒) ปิดประกาศรายชื่อประชาชน
ตาม (๑) ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ท าการหมู่บ้าน ชุมชนให้
ทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น  จึงออประกาศรายชื่อที่จะให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยที่ประสบความเดือดร้อน เพราะสาเหตุหัวหน้าครอบครัวประสบภาวะยากล าบากในการด ารงชีวิต
และไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยเหตุอื่น ต าบลห้วยมุ่น รวมจ านวน 42 ราย/ครัวเรือน  ดังนี้ 
   1. ครอบครัว น.ส.ปัทวรรณ วันนาหม่อง จ านวน  750.- บาท 
   2. ครอบครัว นางสาวกันยาณี อยาย จ านวน  900.- บาท 
   3. ครอบครัว นายสอง คุณบุญ  จ านวน  1,500.- บาท 
   4. ครอบครัว นางสาวณัฐฐาศิริ บัวเชื้อ จ านวน  1,500.- บาท 
   5. ครอบครัว นางมัลลิกา เมตตา  จ านวน  1,350.- บาท 
   6. ครอบครัว นางสาวมานิตย์ เบี้ยวน้อย จ านวน  1,350.- บาท 
   7. ครอบครัว นางสาวสายชล พรมฝั้น จ านวน  300.- บาท 
   8. ครอบครัว น.ส.ธนพรรณสรณ์ ลาแท่น จ านวน  1,050.- บาท 
   9. ครอบครัว นายอนัน พรมฝั้น  จ านวน  1,200.- บาท 
   10. ครอบครัว นายมานัด มีมา  จ านวน  1,350.- บาท 
   11. ครอบครัว น.ส.ชุติมา อินตะวิชัย จ านวน  1,500.- บาท 
   12. ครอบครัว นายวสุพลชัย ชัยทรงสิน จ านวน  1,500.- บาท 
   13. ครอบครัว นายชาลี บุษบง  จ านวน  1,050.- บาท 
   14. ครอบครัว นายบุญเรือน ศรีจันน้อย จ านวน  1,500.- บาท 
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   15. ครอบครัว นายทัน พรมฝั้น  จ านวน  1,500.- บาท 
   16. ครอบครัว ด.ญ.อรพิณ แสนสุภา จ านวน  1,200.- บาท 
   17. ครอบครัว ด.ญ.ธัญญาพร อ่ิมเอิบ จ านวน  1,200.- บาท 
   18. ครอบครัว ด.ญ.วรินดา จนัทวงษ์ จ านวน  1,350.- บาท 
   19. ครอบครัว น.ส.รัตนาภรณ์ พงษ์ป้าน จ านวน  1,050.- บาท 
   20. ครอบครัว นายนัฐพงษ์ แสนสุภา จ านวน  450.- บาท 
   21. ครอบครัว นายสน แก้วจันทร์  จ านวน  1,500.- บาท 
   22. ครอบครัว ด.ญ.รติภิรมย์ สร้อยจันดา จ านวน  1,200.- บาท 
   23. ครอบครัว นางฉันทนา ค าสนิท จ านวน  1,200.- บาท 
   24. ครอบครัว นายวิทยา เก่งกล้า  จ านวน  1,200.- บาท 
   25. ครอบครัว น.ส.จันทร์เพ็ญ ยิ่งยง จ านวน  1,200.- บาท 
   26. ครอบครัว นางอจร ลอดลา  จ านวน  1,200.- บาท 
   27. ครอบครัว น.ส.ภารดี พุฒแพง  จ านวน  1,500.- บาท 
   28. ครอบครัว น.ส.พัชร  สานหล้า จ านวน  1,200.- บาท 
   29. ครอบครัว น.ส.ธนกร  แก้วทอง จ านวน  1,200.- บาท 
   30. ครอบครัว น.ส.สมพร  แสนสุภา จ านวน  1,200.- บาท 
   31. ครอบครัว นายจิรายุทธ  พงษ์ป้าน จ านวน  1,350.- บาท 
   32. ครอบครัว นายวราวุธ  ถานกุมมา จ านวน  450.- บาท 
   33. ครอบครัว น.ส.ประภาพร  ทิพโสต จ านวน  1,200.- บาท 
   34. ครอบครัว น.ส.เฉลิมอวัญ  จันทร์เงิน  จ านวน  1,200.- บาท 
   35. ครอบครัว นางบุญเลี่ยม  จันอักษร จ านวน  1,500.- บาท 
   36. ครอบครัว ด.ญ.ปริชญา  จันทร์เสนา จ านวน  1,350.- บาท 
   37. ครอบครัว นางรัตนา  สอนบุญมา จ านวน  1,500.- บาท 
   38. ครอบครัว ด.ช.ทัศนัย  ไม่หน่ายไทย จ านวน  1,500.- บาท 
   39. ครอบครัว นายชัยยัน  พุฒแพง จ านวน  1,200.- บาท 
   40. ครอบครัว นายกิจติ  แก้วทา  จ านวน  1,200.- บาท 
   41. ครอบครัว นายอภิสิทธ์  อินยอด จ านวน  1,500.- บาท 
   42. ครอบครัว เด็กชายปิยวัช  มีหอม จ านวน  1,350.- บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,450.- บาท (-ห้าหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
          ลงชื่อ      
               (นายถวิล  อินดวง) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น   
 

 

 

 


