
 
 

 
 
 

                                                                           
                                                                 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
เรื่อง  ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ต าบลแหลมผักเบี้ย  

............................................................... 
 

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่  
9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แจ้งให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
ข้อ 1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามระเบียบฯ  หมวด 4 ข้อ 12 การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียน และหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ 
หมวด 6 ข้อ 16 (2) การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ โดยอนุโลม ข้อ 1.2 การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบฯ ข้อ 18 กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายจาก  
งบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยโครงการ 
ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และหมวดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นโดยฉับพลันทันที  
เพ่ือการด ารงชีพ หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับสาธารณภัย หรือเพ่ือคุ้มครองชีวิตและ
ทรัพย์สิน หรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชน ได้ตามความจ าเป็น ภายใต้ขอบอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย โดยไม่ต้องเสนคณะกรรมการพิจารณา และข้อ 18 ก าหนดว่ากรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จ าเป็น
เร่งด่วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายจากงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย ในข้อบัญญัติหรือ  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยโครงการไม่จ าเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1992 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการ
จัดหาอาหารในการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด -19 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2715 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการ 
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ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) หนังสือกระทรวงการคลัง  
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.4/ว 160 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3219 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น 
 

  ในการนี้ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ได้ท าการประชุม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยพิจารณา
ตามข้อเท็จจริงประกอบกับได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมผักเบี้ย เห็นว่า มีประชาชนใน
ต าบลแหลมผักเบี้ยเป็นโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จ านวน 69 ราย จ านวน  28 
ครอบครัวได้รับผลกระทบ ดังนั้น คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ผักเบี้ย จึงมีมติเห็นสมควร ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง 28 ครอบครัว ดังนี้  
 

1. บ้านเลขที่ 88/2 หมู่ที่ 1  จ านวนผู้เสี่ยง  จ านวน 5 คน ให้ได้รับเงินช่วยเหลือครั้งแรก   
เป็นจ านวนเงิน 3,000 บาท ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ ครั้งที่สอง เป็นจ านวนเงิน 1,500 บาท 

2. บ้านเลขที่ 29    หมู่ที่ 2  จ านวนผู้เสี่ยง  จ านวน 1 คน ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
  3. บ้านเลขที่ 35    หมู่ที่ 2  จ านวนผู้เสี่ยง   จ านวน  1  คน ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
  4. บ้านเลขที่ 65   หมู่ที่ 2  จ านวนผู้เสี่ยง จ านวน  3  คน ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 2,500 บาท 
          5. บ้านเลขที่ 4     หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  1  คน ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท  
  6. บ้านเลขที่ 6      หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน     2  คน  ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 2,000 บาท 
  7. บ้านเลขที่ 7      หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน    6   คน  ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ ครั้ง
แรก   เป็นจ านวนเงิน 3,000 บาท  ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ ครั้งที่สอง เป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท 
  8. บ้านเลขที่ 9     หมู่ที่  3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน     1  คน   ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
  9. บ้านเลขที่ 24   หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน     1  คน    ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
  10.บ้านเลขที่ 35  หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน     1  คน   ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
  11.บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  4  คน  ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 3,000 บาท 
  12.บ้านเลขที่ 36/1 หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  1  คน    ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
  13.บ้านเลขท่ี 37/3 หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  1  คน     ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 

/13.บ้านเลขท่ี..... 
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  14.บ้านเลขที่ 40/1 หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  1  คน    ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
  15.บ้านเลขท่ี 48   หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  11  คน  ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ ครั้งแรก   
เป็นจ านวนเงิน 3,000 บาท ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ ครั้งที่สอง เป็นจ านวนเงิน 3,000 บาท 
           16.บ้านเลขที่ 48/2 หมู่ที่ 3 จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  1  คน ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
           17.บ้านเลขที่   50 หมู่ที่ 3   จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  4  คน  ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 3,000 บาท 
  18.บ้านเลขที่   51 หมู่ที่ 3   จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  1  คน  ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
      19.บ้านเลขที่  52 หมู่ที่  3   จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน    3  คน   ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 2,500 บาท 
  20.บ้านเลขที่ 52/1 หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  3  คน     ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 2,500 บาท 
  21.บ้านเลขที่ 52/2 หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  3  คน     ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 2,500 บาท 
  22.บ้านเลขท่ี 55/3 หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  7  คน   ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ ครั้งแรก   
เป็นจ านวนเงิน 3,000 บาท ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ ครั้งที่สอง เป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท 
  23.บ้านเลขท่ี 64/1 หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  1  คน     ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
  24.บ้านเลขท่ี 65/1 หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  1  คน     ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
  25. (เช่าบ้านอยู่)     หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  1  คน     ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
  26.บ้านเลขที่  7     หมู่ที่ 4  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  1  คน     ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
  27.บ้านเลขที่  30  หมู่ที่ 4  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  2  คน     ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 2,000 บาท 
  28.บ้านเลขที่  46  หมู่ที่ 4  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  1  คน     ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
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โดยให้ด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561  ข้อ 12 (2) การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนถิ่นพิจารณาใช่จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดหรือ
หลักเกณฑ์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยอนุโลม  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล 
แหลมผักเบี้ย จะเร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่   12   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 

      (นายศรีเพชร  นามเดช) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส าเนาคู่ฉบับ 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
เรื่อง  ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ต าบลแหลมผักเบี้ย  

............................................................... 
 

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่  
9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แจ้งให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
ข้อ 1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามระเบียบฯ  หมวด 4 ข้อ 12 การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียน และหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ 
หมวด 6 ข้อ 16 (2) การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ โดยอนุโลม ข้อ 1.2 การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบฯ ข้อ 18 กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายจาก  
งบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยโครงการ 
ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และหมวดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นโดยฉับพลันทันที  
เพ่ือการด ารงชีพ หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับสาธารณภัย หรือเพ่ือคุ้มครองชีวิตและ
ทรัพย์สิน หรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชน ได้ตามความจ าเป็น ภายใต้ขอบอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย โดยไม่ต้องเสนคณะกรรมการพิจารณา และข้อ 18 ก าหนดว่ากรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จ าเป็น
เร่งด่วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายจากงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย ในข้อบัญญัติหรือ  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยโครงการไม่จ าเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1992 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการ
จัดหาอาหารในการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด -19 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2715 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการ 

 
 

/ด่วนที่สุด..... 
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ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) หนังสือกระทรวงการคลัง  
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.4/ว 160 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3219 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น 
 

  ในการนี้ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ได้ท าการประชุม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยพิจารณา
ตามข้อเท็จจริงประกอบกับได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมผักเบี้ย เห็นว่า มีประชาชนใน
ต าบลแหลมผักเบี้ยเป็นโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จ านวน 69 ราย จ านวน  28 
ครอบครัวได้รับผลกระทบ ดังนั้น คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ผักเบี้ย จึงมีมติเห็นสมควร ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง 28 ครอบครัว ดังนี้  
 

1. บ้านเลขที่ 88/2 หมู่ที่ 1  จ านวนผู้เสี่ยง  จ านวน 5 คน ให้ได้รับเงินช่วยเหลือครั้งแรก   
เป็นจ านวนเงิน 3,000 บาท ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ ครั้งที่สอง เป็นจ านวนเงิน 1,500 บาท 

2. บ้านเลขที่ 29    หมู่ที่ 2  จ านวนผู้เสี่ยง  จ านวน 1 คน ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
  3. บ้านเลขที่ 35    หมู่ที่ 2  จ านวนผู้เสี่ยง   จ านวน  1  คน ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
  4. บ้านเลขที่ 65   หมู่ที่ 2  จ านวนผู้เสี่ยง จ านวน  3  คน ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 2,500 บาท 
          5. บ้านเลขที่ 4     หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  1  คน ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท  
  6. บ้านเลขที่ 6      หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน     2  คน  ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 2,000 บาท 
  7. บ้านเลขที่ 7      หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน    6   คน  ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ ครั้ง
แรก   เป็นจ านวนเงิน 3,000 บาท  ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ ครั้งที่สอง เป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท 
  8. บ้านเลขที่ 9     หมู่ที่  3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน     1  คน   ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
  9. บ้านเลขที่ 24   หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน     1  คน    ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
  10.บ้านเลขที่ 35  หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน     1  คน   ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
  11.บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  4  คน  ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 3,000 บาท 
  12.บ้านเลขที่ 36/1 หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  1  คน    ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
  13.บ้านเลขท่ี 37/3 หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  1  คน     ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 

/13.บ้านเลขท่ี..... 
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  14.บ้านเลขที่ 40/1 หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  1  คน    ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
  15.บ้านเลขท่ี 48   หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  11  คน  ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ ครั้งแรก   
เป็นจ านวนเงิน 3,000 บาท ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ ครั้งที่สอง เป็นจ านวนเงิน 3,000 บาท 
           16.บ้านเลขที่ 48/2 หมู่ที่ 3 จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  1  คน ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
           17.บ้านเลขที่   50 หมู่ที่ 3   จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  4  คน  ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 3,000 บาท 
  18.บ้านเลขที่   51 หมู่ที่ 3   จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  1  คน  ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
      19.บ้านเลขที่  52 หมู่ที่  3   จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน    3  คน   ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 2,500 บาท 
  20.บ้านเลขที่ 52/1 หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  3  คน     ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 2,500 บาท 
  21.บ้านเลขที่ 52/2 หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  3  คน     ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 2,500 บาท 
  22.บ้านเลขท่ี 55/3 หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  7  คน   ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ ครั้งแรก   
เป็นจ านวนเงิน 3,000 บาท ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ ครั้งที่สอง เป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท 
  23.บ้านเลขท่ี 64/1 หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  1  คน     ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
  24.บ้านเลขท่ี 65/1 หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  1  คน     ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
  25. (เช่าบ้านอยู่)     หมู่ที่ 3  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  1  คน     ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
  26.บ้านเลขที่  7     หมู่ที่ 4  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  1  คน     ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
  27.บ้านเลขที่  30  หมู่ที่ 4  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  2  คน     ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 2,000 บาท 
  28.บ้านเลขที่  46  หมู่ที่ 4  จ านวนผู้เสี่ยงจ านวน  1  คน     ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ  เป็น
จ านวนเงิน 1,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

/โดยให้ด าเนินการ..... 



-4- 
 

 

โดยให้ด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561  ข้อ 12 (2) การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนถิ่นพิจารณาใช่จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดหรือ
หลักเกณฑ์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยอนุโลม  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล 
แหลมผักเบี้ย จะเร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่   12   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 

      (นายศรีเพชร  นามเดช) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
 

 

 


