
 
 

 
 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต้าบลน ้าจืด 
เรื่อง  บญัชรีายชื่อผู้มีสทิธิรับเงินเบี ยยังชพีผู้พกิารขององค์การบรหิารส่วนตา้บลน ้าจืด 

ประจ้าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบรหิารส่วนตา้บลน ้าจืด    อ้าเภอกระบรุี   จังหวัดระนอง 

 

ล้าดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
เลขทีบ่ตัรประจ้าตัว

ประชาชนหรือบัตรอื่นที่
ทางราชการออกให ้

วัน  เดือน  ปีเกดิ
ของผู้พกิาร 

อายุ(ปี) หมายเหต ุ

1 นางละเอียด  คงทน 3-8504-00230-52-3 2504 57  
2 นายด าเนิน   สืบเล็ก 3-8504-00006-58-5 1 ม.ค. 2490 64  
3 นายชัยสิทธิ์  ซือ่ตรง 3-8504-00002-04-1 5 พ.ย.2499 62  
4 นายวิสิทธ์  ประเสริฐสิน 3-8601-00026-33-5 8 ธ.ค. 2505 56  
5 นางสาวอรุณี ชัยสุนทร 3-2406-00598-59-7 28 พ.ย. 2519 42  
6 นางสาวรื่นฤดี  จุ้ยแดง 3-8504-00098-58-7 28 เม.ย. 2511 50  
7 นายสมหมาย  ใจซื่อ 3-8504-00091-09-4 5 ส.ค.2511 50  
8 นายเกียรติศักด์ิ  เมฆม่วง 3-8504-00009-97-5 7 มี.ค.2526 35  
9 นายประศาล  ชุมมะ 3-8504-00004-07-8 23 ก.พ.2514 47  

10 นายพงศกร  โฮกอ่อน 1-8504-00074-87-4 7 มิ.ย.2529 32  
11 นายฉลาด  เจริญผล 3-8504-00003-94-2 5 เม.ย. 2508 53  
12 นายสมภาส  จรุงพันธ์ 3-8501-00157-09-0 17  พ.ค. 2515 46  
13 นางสาวปรานิตย์  อดทน 3-8504-00072-11-1 27 ม.ค. 2515 46  
14 นายประพัฒน์ ชูลี 3-8504-00071-06-9 6  พ.ย. 2516 45  
15 นางสาวสมาพร  มีทรัพย ์ 3-8504-00060-88-1 4 มิ.ย. 2522 39  
16 นายบุญเลิศ สวุรรณภิรมย ์ 3850400070330 1 ม.ค. 2484 77  
17 นายสบาย  พลรบ 3-8504-00080-33-5 29 เม.ย.2515 46  
18 นายรณชัย  แก้วล าหัด 5-8010-00021-48-7 1 ม.ค. 2524 37  
19 นายสุเทพ  ช านาญ 4-8502-00001-16-2 1 ม.ค. 2478 83  
20 นายวรุตน์  บัววัน 2-8504-00013-85-1 26 ก.ค.2537 24  
21 นายสนาม  ศรเีมือง 3-8504-00150-49-0 1 ม.ค.2485 76  
22 นางสาวสนอง  อดทน 3-8504-00078-23-5 7 ก.พ.2509 52  
23 นางนุ้ย  เพชรรัตน์ 3-1009-05354-89-7 1 ม.ค. 2485 76  
24 เด็กหญิงเสาวภา  ทองนาค 1-8599-00353-36-7 26 พ.ค. 2550 11  
25 นางสาวสุมาลี  หลีกภัย 3-8504-00081-13-7 1 ม.ค. 2488 73  
26 นางเสาวณี  ศรีเมือง 3-8504-00074-67-0 1 ม.ค. 2491 70  
27 นายนิวัฒน์  ผลบูรณ ์ 3-8504-00068-97-1 27 ก.พ.2507 54  
28 นางทิพาภรณ์  แสงภิบาล 3-5704-01027-22-8 15  ส.ค. 2510 51  
29 นายประโยชน์  แสงภิบาล 3-8504-00093-05-4 1 ม.ค.2497 64  

      



30 นางสุทิน  สุวรรณภิรมย ์ 3-8504-00062-98-8 1 ม.ค. 2489 72 
31 นายนิรุตติ์  ซื่อตรง 3-8504-00070-17-8 23 มี.ค.2523 38  
32 นายมาโนช  ยกสมบัต ิ 3-8504-00092-37-6 13 มี.ค.2504 57  
33 นายนพดล  ชัมภูชนะ 3-8504-00118-64-2 15 พ.ย. 2521 40  
34 เด็กชายชยุตพงษ์ จันทร์สุข 1-8699-00729-57-0 4 เม.ย. 2552 9  
35 นางสาวส าเนา  เปลี่ยนสมบตั ิ 3-8504-00094-29-8 1 ก.ค. 2509 52  
36 นางสาวมนต์รัก   น้อยแผลง 3-8504-00094-57-3 19 ก.ค. 2516 45  
37 นายสุพล น้อยแผลง 3-8504-00094-56-5 12 เม.ย. 2503 58  
38 นางสาวสุกันยา  สุกร ี 5-8504-00016-98-6 24 พ.ย. 2516 45  
39 นางสุพิศ  ทองค า 3-6201-01566-58-1 26 ต.ค. 2515 46  
40 นายชัย  รสอุทศิ 3-8504-00085-46-9  20 มิ.ย. 2484  77  
41 เด็กหญิงจันทกานต์  ชูรัศม ี 1-8504-00090-69-5 20 ต.ค.2543 18  
42 นายฉลวย  หนูสมตน 1-8504-00004-27-6 14 ก.ย. 2527 34  
43 นางนิ  เทพทอง 3-8504-00077-93-8     1 ม.ค. 2480 81  
44 นายธวัชชัย  เพ็ญจ ารัส 1-8504-00044-50-2 8 เม.ย. 2532 29  
45 นายปราโมทย์  หนูจันทร ์ 3-8504-00004-74-4 2 ม.ค. 2503 58  
46 นายรุ่ง  ธนบัตร 3-8504-00004-97-3 12 ม.ค.2511 50  
47 เด็กชายภูริวัฒน์  วรสิงห ์ 1-8699-00600-33-0 27  ส.ค. 2548 13  
48 นางพรวิภา  สองสมุทร 3-8407-00066-48-6 15 มิ.ย. 2502 59  
49 นางสาวฉวี  สังข์ทอง 3850400231562 26 มิ.ย. 2512 49  
50 นายบุญจริง  ศักดิ์แสง 1-8504-00048-43-5 8 ก.ค. 2533 28  
51 นายเชาวน์ จันทร์สุข 3-8504-00075-70-6 2494 67  
52 นายเดโช  หิรัญ 3-8504-00041-30-5 13 พ.ย. 2517 44  
53 นายสมชาย  ลอืไชย 5-8504-00026-99-0 1 ม.ค..2526 35  
54 นางสาวธนาศรี  ศักดิ์แสง 1-8504-00048-20-6 21 ก.ค. 2533 28  
55 ด.ช. ภูมิภัช พรหมเนตร 1-8599-00467-70-2 21 พ.ย. 2557 4  
56 นางนิยม อินอนาถ 3-8501-00003-66-1 3 ก.พ. 2477 74  
57 นายบุญเอื้อ  กรมโยธา 3-8504-00121-19-8 2 ก.ค. 2484 77  
58 นางพิมชนก ข้ามวาร ี 3-4404-00305-19-5 9 มิ.ย. 2526 35  
59 นายวิเชียร  ใจกล้า 3-8504-00069-59-5 4 ก.พ. 2501 60  
60 นางสาวอมรา ไพบูลย ์ 3-9599-00319-42-3 26 มี.ค. 2519 42  
61 นายฉะอ้อน  ไพโรจน ์ 3-8504-00074-85-8 21 เม.ย. 2473 88  
62 นางสาย ศรีเมือง 3-8504-00074-72-6 2465 96  
63 นายพนม  ทองใส 3-8504-00080-89-1 2491 70  
64 นายผลศรี  ศรนีาค 3-8502-00010-82-1 15 ต.ค. 2504 57  
65 นายปัญญา  ผลบูรณ ์ 3-8504-00093-75-5 14 ต.ค. 2499 62  
66 นางระเบียบ ซื่อตรง 3-8504-00069-86-2 2474 87  
67 นายสมพงษ์ กลั่นทอง 3-2510-00360-67-1 6 ธ.ค. 2510 51  
68 นางค า  ดอกไม ้ 3-8504-00005-06-6 2474 87  
69 เด็กหญิงเกศศุดา ศรีฟ้า 1-8594-00025-45-0 18 ต.ค.2548 13  
70 นายเจริญ  ผลบูรณ ์ 3-8504-00070-33-0 28 มิ.ย. 2501 60  

 
 



 
71 นางมิตร  อดทน 3-8504-00072-03-1 2480 81  
72 นายวิโรจน์ ลือไชย 3-8504-00006-99-2 17 ม.ค. 2507 54  
73 นางช่วย แซ่อุ่ย 3-8599-00134-10-6 2465 96  
74 นายมะโนชน์ ตะนาวศรี 3-9599-00093-91-7 29 ก.ย. 2508 53  
75 นายโชคชัย คงเจริญ 3-8504-00092-62-7 11 ส.ค. 2525 36  
76 เด็กหญิงกรรณกิาร์  จันทร์ประดิษฐ ์ 1-8001-01375-08-6 10 ก.ค. 2549 12  
77 นายปวีณ ลิหงวน 3-1002-01507-40-8 10 ต.ค. 2512 49  
78 นายด า  ทองนาค 3-8503-00135-65-1 1 ม.ค. 2473 88  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 บนัทึกข้อความ    

ส่วนราชการ   ส านักงานปลัด อบต.    องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด        โทร 0 7789 1656 
ที่  รน ๗๓๐๐๑/          วันที่    3 ตุลาคม   2560       
เรื่อง   ขอแจ้งจ านวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการทุพพลภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด 
                     ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

   

1.   เรื่องเดิม 
  ตามทีองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด ได้รับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการทุพพลภาพ 
และประกาศรายชื่อผู้ได้รับเบ้ียยังชีพผู้พิการทุพพลภาพ  ประจ าปีงบประมาณ  2561  น้ัน 
   

2. ข้อเท็จจริง 
           ด้วยปรากฏว่า มีผู้รับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ  
2561     มีจ านวนทั้งสิ้น    78  ราย ตามบัญชีรายช่ือแนบท้าย 
    
           3. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
                     ส าหรับคนพิการทีได้มาลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการ ตามข้อ 7 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจา่ยเงินเบี้ยความพิการให้คนพกิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 โดยให้ประกาศรายช่ือคนพิการที่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ย
ความพิการเป็นรายเดือน เมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแล้ว ให้ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป 

 
            4. ข้อพิจารณา  
                      เห็นสมควรจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการที่มาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561  โดยแยกเป็นโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระบุรี
จ านวน  74 ราย  เป็นเงิน 59,200 บาท   รับเป็นจ่ายเงินสด  จ านวน  3 ราย  เป็นเงิน  2,400  บาท 

 
                          

            5. ข้อเสนอแนะ 
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนาม 

  
 
 

(นางศิริลักษณ ์ อวลนวน) 
    นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

 
 
 

 
 
 
                              
 



 
                                             -2- 

 
 
 
 

- ความเห็นหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด 
…………………………………………………...................................... 
………………………………………………………………………………..… 

          (ลงชื่อ)  
                          (นางศริิลักษณ์ อวลนวน) 
            นักพัฒนาชุมชนช านาญการ รักษาราชการแทน 
           หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด        
                                 
                                       
 
                                   -  ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด 
                                      …………………………………………………............. 

                 ……………………………………………………………. 
                                    (ลงชื่อ) 
                                                   (นายดุสิต   ลิ่มปนกติกา) 
                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด 

 
 

        -   ความเห็นนายกองค์การบริหารสว่นต าบลน้ าจืด                                                          
            …………………………………………………………….. 
            …………………………………………………………….      
                (ลงชื่อ) 

                                                (นายดุสิต   ลิ่มปนกติกา) 
                                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ปฏิบัติหน้าที่ 
                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 บันทึกข้อความ    

ส่วนราชการ   ส านักงานปลัด อบต.    องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด        โทร 0 7789 1656 
ที่  รน ๗๓๐๐๑/          วันที่    2  กรกฎาคม   2561       
เรื่อง   ขอแจ้งจ านวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการทุพพลภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด 
                     ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

   

1.   เรื่องเดิม 
  ตามทีองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด ได้รับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการทุพพลภาพ 
และประกาศรายชื่อผู้ได้รับเบ้ียยังชีพผู้พิการทุพพลภาพ  ประจ าปีงบประมาณ  2561  น้ัน 
   

2. ข้อเท็จจริง 
           ด้วยปรากฏว่า มีผู้รับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ  
2561     มีจ านวนทั้งสิ้น    78  ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย 
    
           3. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
                     ส าหรับคนพิการทีได้มาลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการ ตามข้อ 7 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจา่ยเงินเบี้ยความพิการให้คนพกิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 โดยให้ประกาศรายช่ือคนพิการที่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ย
ความพิการเป็นรายเดือน เมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแล้ว ให้ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป 

 
            4. ข้อพิจารณา  
                      เห็นสมควรจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการที่มาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561  โดยแยกเป็นโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระบุรี
จ านวน  74 ราย  เป็นเงิน 59,200 บาท   รับเป็นจ่ายเงินสด  จ านวน  3 ราย  เป็นเงิน  2,400  บาท 

 
                          

            5. ข้อเสนอแนะ 
                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนาม 

  
 
 

(นางศิริลักษณ ์ อวลนวน) 
    นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

 
 
 

 
 
 
                              
 



 
                                             -2- 

 
 
 
 

- ความเห็นหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด 
…………………………………………………...................................... 
………………………………………………………………………………..… 

          (ลงชื่อ)  
                          (นางศริิลักษณ์ อวลนวน) 
            นักพัฒนาชุมชนช านาญการ รักษาราชการแทน 
           หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด        
                                 
                                       
 
                                   -  ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด 
                                      …………………………………………………............. 

                 ……………………………………………………………. 
                                    (ลงชื่อ) 
                                                   (นายดุสิต   ลิ่มปนกติกา) 
                                          ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลน้ าจืด 

 
 

        -   ความเห็นนายกองค์การบริหารสว่นต าบลน้ าจืด                                                          
            …………………………………………………………….. 
            …………………………………………………………….      
                (ลงชื่อ) 

                                                (นายดุสิต   ลิ่มปนกติกา) 
                                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ปฏิบัติหน้าที่ 
                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
ที่  รน ๗๓๐๐๑/         ที่ท้ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน ้ำจืด 
                     อ้ำเภอกระบุรี   จังหวัดระนอง  ๘๕๑๑๐ 

             17  กรกฎาคม  2561 

 

เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการทุพพลภาพ      
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(เพิ่มเติม)  

 

เรียน ท้องถิ่นจงัหวัดระนอง 
 

อ้างถึง  หนังสือท้องถิ่นจังหวัดระนอง ที่ รน 0023.3/ว460  ลงวันที่   12  กรกฎาคม  2561 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการทุพพลภาพ   จ านวน 1 ชุด 
 

          ตามหนังสือท้องถิ่นจังหวัดระนอง ได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ
จัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณาของส านักงบประมาณ ตามแบบรายงานโครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) (ตุลาคม 25548 - 
กันยายน 2559) นั้น 

  

    ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด ขอส่งแบบรายงานโครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) (ตุลาคม 25548 - 
กันยายน 2559) มาพร้อมหนังสือนี ้
      

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 
    (นายดุสิต    ลิม่ปนกติกา) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด 

 

 

 
ส้ำนักงำนปลัดอบต. 
โทร.,โทรสำร  ๐-๗๗๘๙-๑๖๕๖ 
www.numjued.go.th 
E-mail:office@numjued.go.th 

http://www.numjued.go.th/


โครงการสนับสนนุการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมใหแ้กผู่้พิการหรอืทพุพลภาพ 
ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559(เพิ่มเติม)(ตุลาคม 2558-กันยายน 2559) 

แบบของ อปท. 

ที ่ ชื่อ อปท. 
จ้านวนผู้

พกิาร(คน) 
ชื่อ-สกลุ 

เลขประจ้าตัว
ประชาชน 

จ้านวนเดือนที่ยัง
ไม่ได้รบั

งบประมาณ 

จ้านวนงบประมาณ
ทีข่าด (800บาทx
จ้านวนเดือน) 

จ้านวนผู้พิการที่เสียชีวิต
ระหว่างปงีบประมาณให้
ระบุ(วัน/เดือน/ปี ที่
เสียชีวติ) 

ส้ารอง
จ่ายเงินสะสม
ไปแล้ว(บาท) 

 อบต.น้ าจืด  น.ส.อมรา ไพบูลย ์ 3959900319423 9 7,200   

   นายบุญเอื้อ กรมโยธา 3850400121198 9 7,200   

   นางนิยม อินอนาถ 3850100003661 9 7,200   

   น.ส.พิมชนก ข้ามวาร ี 3440400305195 9 7,200   

   นางขาบ เจนคง 3850400041470 7 5,600                                                     เสียชีวิตเดือน 3 พ.ค. 59  

   นายฉะอ้อน  ไพโรจน ์ 3850400074858 9 7,200   

   เด็กชายภูมิภัช พรหมเนตร 1859900467702 9 7,200   

   นายวิเชียร ใจกล้า 3850400069595 9 7,200   

   นางสาย ศรีเมือง 3850400074726 9 7,200   

รวมทั งสิ น 77 61,600   



 

 

-2- 

 

          หมายเหตุ   สถ.จัดสรรงบประมาณเบี้ยความพิการเพิ่มเติมตามมติ ครม. (เฉพาะเดือน ก.ค. – ก.ย. 2559)ตามหนังสือ มท ที่0810.6/ว2092 ลว 11 ตุลาคม 2559และหนังสือมท.ที่0891.3/ว1501 

                         ลว 2  สิงหาคม 2559 
 
          ** หมายเหตุ งบประมาณโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณไม่เพียงพอ เป็นเงินจ านวน   63,00        บาท 

 

 
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับรองข้อมูล 

                          (นายดุสิต ลิ่มปนกตกิา) 
                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการสนับสนนุการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมใหแ้กผู่้พิการหรอืทพุพลภาพ 
ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559(เพิ่มเติม)(ตุลาคม 2558-กันยายน 2559) 

แบบของ อปท. 

ที ่ ชื่อ อปท. 
จ้านวนผู้

พกิาร(คน) 
ชื่อ-สกลุ 

เลขบตัรประจ้าตัว
ประชาชน 

จ้านวนเดือนที่ยัง
ไม่ได้รบั 

จ้านวนงบประมาณ
ทีข่าด  

ระบุ วัน เดือน ปี 
ผู้ที่เสียชีวิต 

ส้ารองจา่ยเงนิสะสม
ไปก่อน 

 อบต.น้ าจืด  น.ส.อมรา ไพบูลย ์ 3959900319423 9 7,200   

   นายบุญเอื้อ กรมโยธา 3850400121198 9 7,200   

   นางนิยม อินอนาถ 3850100003661 9 7,200   

   น.ส.พิมชนก ข้ามวาร ี 3440400305195 9 7,200   

   นางขาบ เจนคง 3850400041470 5 4,000                                                     เสียชีวิตเดือน 3 
พ.ค. 59 

 

   นายฉะอ้อน  ไพโรจน ์ 3850400074858 9 7,200   

   เด็กชายภูมิภัช พรหมเนตร 1859900467702 9 7,200   

   นายวิเชียร ใจกล้า 3850400069595 9 7,200   

   นางสาย ศรีเมือง 3850400074726 9 7,200   

รวมทั งสิ น 77 61,600   



 

 

-2- 

 

          หมายเหตุ   สถ.จัดสรรงบประมาณเบี้ยความพิการเพิ่มเติมตามมติ ครม. (เฉพาะเดือน ก.ค. – ก.ย. 2559)ตามหนังสือ มท ที่0810.6/ว2092 ลว 11 ตุลาคม 2559และหนังสือมท.ที่0891.3/ว1501 

                         ลว 2  สิงหาคม 2559 
 
          ** หมายเหตุ งบประมาณโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณไม่เพียงพอ เป็นเงินจ านวน   61,600        บาท 

 

 
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับรองข้อมูล 

                          (นายดุสิต ลิ่มปนกตกิา) 
                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


