
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบ 

จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด – 19) 
……………………………………………………… 

 
 ตามที่  คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น   ได้มีมติในการ
ประชุมครั้งที่  1/2565  เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2565  ได้มีมติเห็นชอบในการช่วยเหลือประชาชน         
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตไปแล้วนั้น 
 

 เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ         
มีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2560  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น  จึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิ ต  ที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  ในต าบลบ้านแท่น โดยการ
ช่วยเหลือเครื่องอุปโภค – บริโภค  เพ่ือการด ารงชีพ  จ านวน  37  ครอบครัว  และจ านวน  63  ราย  
ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ 

1 นางสาวนงลักษณ์  วงศ์ชา 8 ม.1 บ้านแท่น  ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

2 นายธนกร  ศรีทอง 1 ม.1 บ้านแท่น  ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

3 นางประคอง  หวานเสร็จ 124 ม.1 บ้านแท่น ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น  

4 น.ส.เสาวลักษณ์  เทียบเพีย 42 ม.1 บ้านแท่น  ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

5 นายวีระศักดิ์  วรแสน 153 ม.1 บ้านแท่น  ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

6 นางบุญโฮม  สินโพธิ ์ 65 ม.1 บ้านแท่น  ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

7 เด็กหญิงกันยารัตน์  บุญช่วย 126 ม.1 บ้านแท่น  ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

8 เด็กหญิงวณาลี  ดวงหอม 151 ม.1 บ้านแท่น  ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

9 นางเครือวัลย์  ค าดีราช 59 ม.2 บ้านหันแฮด ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

10 นางถนอม  มาลา 86 ม.2 บ้านหันแฮด ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

11 นางหนูอาจ  เมืองขวา 63 ม.2 บ้านหันแฮด ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

12 นางแหวงกา  อรัญทอง 82 ม.2 บ้านหันแฮด ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 



13 นางสมงาม  จันทะน้อย 67 ม.2 บ้านหันแฮด ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

14 นางฝั่น  พลงาม 62 ม.2 บ้านหันแฮด ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

15 ด.ช.พชรพล  เพ่ิมพูน 38 ม.2 บ้านหันแฮด ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

16 นางบานเย็น  จันทร์สุด 100 ม.2 บ้านหันแฮด ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

17 นางหลอด  สิทธิบุ่น 109 ม.2 บ้านหันแฮด ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

18 นางเครือวัลย์  ใยบัว 19 ม.2 บ้านหันแฮด ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

19 น.ส.อามร  ธรรมราช 111 ม.2 บ้านหันแฮด ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

20 นายสายทอง  วรรณโพธิ์ 104 ม.2 บ้านหันแฮด ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

21 นายเพ็ชพินโย  ใยบัว 11/1 ม.2 บ้านหันแฮด ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

22 นายทวี  ทองกระศรี 105 ม.2 บ้านหันแฮด ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

23 น.ส.อัมมิกา  สะเดาว์ 183 ม.3 บ้านหัวนากลาง ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

24 น.ส.กัญญาณัฐ  สะเดาว์ 192 ม.3 บ้านหัวนากลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

25 น.ส.รัชดา  สินโพธิ์ 142/1 ม.3 บ้านหัวนากลาง ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

26 นางฉลอง  ประชากูล 8 ม.3 บ้านหัวนากลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

27 นางจิรพรรณ  ฤทธิศร 198  ม.3 บ้านหัวนากลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

28 นางดอกไม้  สีหารินทร์ 20 ม.3 บ้านหัวนากลาง ต.บา้นแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

29 นางล าไพร  ยอดสง่า 57 ม.3 บ้านหัวนากลาง ต.บา้นแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

30 นายประจักษ์  ยอดสง่า 196 ม.3 บ้านหัวนากลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

31 นายเสา  วัลลา 51  ม.3 บ้านหัวนากลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

32 ด.ช.วุฒชิัย  วิสุวงษ ์ 40 ม.3 บ้านหัวนากลาง ต.บา้นแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

33 นายมรรษ  ชลาลัย 238 ม.3 บ้านหัวนากลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

34 นางสุภาพร  เพ็ชรสะกะ 21 ม.3 บ้านหัวนากลาง ต.บา้นแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 
35 นางสมหมาย  อาษานอก 223  ม.3 บ้านหัวนากลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 
36 น.ส.วชิญาดา  โพธินอก 142  ม.3 บ้านหัวนากลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 
37 นางเพียรทอง  อามาตย์ 37  ม.3 บ้านหัวนากลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 
38 นางอัชลี  วรรณโพธิ์ 179 ม.3 บ้านหัวนากลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 
39 น.ส.จันทร์สิมมา  เถาว์พันธ์ 109 ม.3 บ้านหัวนากลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 
40 ด.ช.ภัทรดนัย  วรสิทธิ ์ 182 ม.3 บ้านหัวนากลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 
41 นางสาวศุภรักษ์  ชัยดี 97 ม.3 บ้านหัวนากลาง ต.บา้นแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

42 นางเรณู  สินโพธิ์ 26  ม.4 บ้านสระแก้ว ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

43 นางก าจัด  ลักขวา 48 ม.4 บ้านสระแก้ว ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 



44 นางสาวอชิรญา  แวมประชา 152 ม.4 บ้านสระแก้ว ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

45 นางวรรณิภา  สาธุด ี 99 ม.4  บ้านสระแก้ว ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

46 นายสุรัตน์  น้อยโหนด 112 ม.4 บ้านสระแก้ว ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

47 นางประจบ  บุญลือ 107  ม.4 บ้านสระแก้ว ต.บา้นแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

48 นายประยงค์  สิทธิบุ่น 138 ม.4  บ้านสระแก้ว ต.บา้นแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

49 นางมะณีวรรณ  นานนท์ 88  ม.4 บ้านสระแก้ว ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

50 นางรัศมี  โครมเปือย 141 ม.4 บ้านสระแก้ว ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

51 นางบังเกิด  สินโพธิ์ 53 ม.4 บ้านสระแก้ว ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

52 นายกองเหรียญ  ยุทธา 90 ม.4 บ้านสระแก้ว ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

53 นางวรรณเพ็ญ  รูปสูง 77  ม.4 บ้านสระแก้ว ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

54 นายรัตพล  ราษฎร์เจริญ 81 ม.4 บ้านสระแก้ว ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

55 เด็กชายวีระยุทธ  ทองรักษ์ 60 ม.4 บ้านสระแก้ว ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

56 นางหนูทัศน์  วงษ์จันทร์ 109 ม.4 บ้านสระแก้ว ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

57 นางสาวสุภาภรณ์  หาญนอก 49 ม.4 บ้านสระแก้ว ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

58 นายนพดล  คงราม 44 ม.4 บ้านสระแก้ว ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

59 ว่าที ่ ร.ต.นพพล  แสนอุบล 94 ม.5 บ้านโนนแดงน้อย ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

60 น.ส.ประภาวรรณ  กังวานภัทร 103 ม.5 บ้านโนนแดงน้อย ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

61 นางหอมไกล  คุโณ 66 ม.5 บ้านโนนแดงน้อย ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

62 นายสายธาร  ไกรด า 104 ม.5 บ้านโนนแดงน้อย ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

63 นายปราโมทย์  ซาบุ 5 ม.5 บ้านโนนแดงน้อย ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

64 เด็กชายธนพัฒน์  พิมพ์ทอง 10 ม.5 บ้านโนนแดงน้อย ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

65 นางอนงค์  อาจไพวัลย์ 39 ม.5 บ้านโนนแดงน้อย ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

66 นายยอดหทัย  ชินชาย 18 ม.5 บ้านโนนแดงน้อย ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

67 นายชูชาติ  รูปสูง 180 ม.5 บ้านโนนแดงน้อย ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

68 นายปราโมทย์  วงษ์ชา 146  ม.5 บ้านโนนแดงน้อย ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

69 นางสว่าง  นามจริง 99  ม.5 บ้านโนนแดงน้อย ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

70 นายศรัณย์  ศิริเวช 135 ม.5 บ้านโนนแดงน้อย ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

71 นางหงษ์ทอง  หนาแน่น 43  ม.6 บ้านโคกกลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

72 นายอัษฎาวุธ  สิทธิบุ่น 33  ม.6 บ้านโคกกลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

73 นางแก้วใจ  อายุคง 39 ม.6 บ้านโคกกลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 



74 นางสมงาม  อ่อนแก้ว 35 ม.6 บ้านโคกกลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

75 เด็กหญิงรินภัทร  พลอยงาม 47 ม.6 บ้านโคกกลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

76 นางกองทรัพย์  เชษฐา 24 ม.6 บ้านโคกกลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

77 เด็กชายสิทธิพล  พรมแก้ว 6 ม.6 บ้านโคกกลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

78 นางค าปอย  ลุนบง 29 ม.6 บ้านโคกกลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

79 นางใหม่  ชินน้อย 3 ม.6 บ้านโคกกลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

80 เด็กชายสุภโชค  อาสาสู้ 5 ม.6 บ้านโคกกลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

81 เด็กชายนนทวัชร์  ชมชื่น 4 ม.6 บ้านโคกกลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

82 นางชมพิชชา  เลบ้านแท่น 70 ม.6 บ้านโคกกลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

83 นางสาวกัญญาภัค  สุขเมือง 31 ม.6 บ้านโคกกลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

84 นางสาวดรุณี  วันธิรัตน ์ 7 ม.6 บ้านโคกกลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

85 นางสาวพรพิมล  วิลาศ 41 ม.6 บ้านโคกกลาง ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

86 นายทองปาน  เลิศฉลาด 90 ม.7 บ้านโนนสมนึก ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

87 เด็กชายกิตติภูมิ  สินโพธิ์ 70 ม.7  บ้านโนนสมนึก ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

88 นางหนูชิน  ราว ี 1 ม.7 บ้านโนนสมนึก ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

89 นางวงษ์เดือน  นาคะ 34 ม.7 บ้านโนนสมนึก ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

90 นายสุวิทย์  ลีทอง 84 ม.7 บ้านโนนสมนึก ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

91 นางฉวีวรรณ  ใชยโส 41 ม.7 บ้านโนนสมนึก ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

92 นายค าหล้า  สินโพธิ์ 3 ม.7 บ้านโนนสมนึก ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

93 นางวงษ์เดือน  เทศเรียน 67 ม.7 บ้านโนนสมนึก ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

94 นางสาวผกา  อนุชน 11/1 ม.8 บ้านนาหนองทุ่ม ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

95 นางประพจน์  อายุคง 11 ม.8 บ้านนาหนองทุ่ม ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

96 นางสาววิมลศิริ  บิลโภชน ์ 120 ม.8 บ้านนาหนองทุ่ม ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

97 นายณัฐกิตติ์  บิลโภชน ์ 54 ม.8 บ้านนาหนองทุ่ม ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

98 นางสาวพิมพ์ชนก  ตาหล้า 18 ม.8 บ้านนาหนองทุ่ม ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

99 นางสาวสุวิภา  วรดี 6 ม.8 บ้านนาหนองทุ่ม ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

100 นางสาวธัญรดา  สุวรรณกิจ 10/1 ม.8 บ้านนาหนองทุ่ม ต.บ้านแท่น  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 
  
 
 
 



 
 
 

อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว2207 ลงวันที่  14 เมษายน 2563            
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 9 (2)  ก าหนดให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ปิดประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สถานที่กลาง  และที่ท าการหมู่บ้าน  ชุมชนให้ทราบ  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  แต่เนื่องจากการช่วยเหลือ
ประชาชน  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด – 19)  เป็นกรณีฉุกเฉิน  จ าเป็นเร่งด่วน  เมื่อได้
ด าเนินการปิดประกาศเรียบร้อยแล้ว  ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันที  โดยไม่ต้องรอให้ครบสิบห้าวัน 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ  ณ  วันที่   20  เดอืน  พฤษภาคม   พ.ศ.2565 
 
 
       

             (นางลัดดาวัลย์  แก้วสุพรรณ์) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแท่น 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


