
                                                

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  

กรณีเกิดโรคระบาด ไวรัสโคโรนา 2019  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
************************************************************************** 

 ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  ไดร้ับแจ้งขอรับความ
ช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)  จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี  ประเภทการช่วยเหลือ  ด้านสาธารณภัย กรณี ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี  จ านวน  11  ราย  ซ่ึงเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด -19)  และ
ได้รับค าสั่งกักตัวจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต าบลนาโสม ท าให้ไดร้ับความเดือดร้อนในการด ารงชีพระหว่างที่
ตนเองกักตัวเพื่อรอดูอาการของโรค  ทั้งนี้  บุคคลที่ขอรับความช่วยเหลือประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในการด ารงชีพ
เป็น  ถุงยังชีพ  นั้น 

อาศัยอ านาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามความใน ข้อ 5 ก าหนดไว้ว่า  “ข้อ 6 กรณีเกิดสาธารณ
ภัยในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น โดยฉับพลันทันที  
เพ่ือการด ารงชีพ หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับสาธารณภัย หรือเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 
หรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชน ได้ตามความจ าเป็น ภายใต้ขอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่ต้อง
เสนอคณะกรรมการพิจารณา”  ประกอบกับอ านาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หมวด 3 ข้อ 11 วรรคหนึ่ง ก าหนดไว้วา่  
การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือที่จ าเป็นที่ต้องแก้ไขโดย
ฉับพลันในการด ารงชีพ และความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมอันเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันทีภายใต้ขอบอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมาย 

เพ่ือการด ารงชีพ หรือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพ้ืนที ่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  
จึงพิจารณาเห็นชอบให้ด าเนินการจัดซ้ือถุงยังชีพ ชุดละไม่เกิน 700 บาทต่อครอบครัว  เพ่ือแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากค าสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรค  ที่สั่งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักกันตนเองภายในบ้านพักอาศัย หรือ
สถานที่แยกกักตัวต าบลนาโสม ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ข้อ 5.1 (5.1.2)  เพ่ือมอบให้ครัวเรือนผู้กักตัวที่ต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ( Covid – 19 )  ที่กักตัว จ านวน   2  ครอบครวั เป็นถุงยังชีพ   2  ชุด รายนามดังนี้  

1. นางสาวเชื่อ สังข์ทอง  บ้านเลขท่ี 71/2 หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง สมาชิกในครอบครัว
บ้านเลขท่ี 71/2 ตรวจ ATK พบเชื้อโควิด และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวบ้านเลขที่ 
71/2 หมู่ที่ 1 ( 29/01/2565 – 03/02/2565 ) ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   
ถุงยังชีพ  
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2. นางสาวศิริพร   สังข์ทอง   บ้านเลขท่ี 71/2 หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สมัผัสเสี่ยง ตรวจ ATK           
พบเชื้อโควิด และมคี าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้านในไร่ หมู่ที่ 1 ( 29/01/2565 – 
03/02/2565 ) ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   อาหาร 3 มื้อ 

3.นายประคอง สังข์ทอง บ้านเลขท่ี 71/2 หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผูส้ัมผัสเสี่ยง สมาชิกในครอบครัว
บ้านเลขท่ี 71/2 ตรวจ ATK พบเชื้อโควิด และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้านในไร่    
หมู่ที่ 1 ( 29/01/2565 – 03/02/2565 ) ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ               
ถุงยังชีพ  

4.เด็กชายปภาวิชญ์  เสาเปรีย บ้านเลขท่ี 71/2 หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สมัผัสเสี่ยง สมาชิกใน
ครอบครัวบ้านเลขท่ี 71/2 ตรวจ ATK พบเชื้อโควิด และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่
บ้านในไร่ หมู่ที่ 1  ( 29/01/2565 – 03/02/2565 ) ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
คือ   ถุงยังชีพ  

5.เด็กชายอตวิัชญ์   สังข์ทอง บ้านเลขที่ 71/2 หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง สมาชิกใน
ครอบครัวบ้านเลขท่ี 71/2 ตรวจ ATK พบเชื้อโควิด และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่
บ้านในไร่ หมู่ที่ 1 ( 29/01/2565 – 03/02/2565 ) ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบล             
นาโสม คือ   ถุงยังชีพ  

6.เด็กหญิงสุภินดา  เสาเปีย บ้านเลขท่ี 71/2 หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง สมาชิกในครอบครัว
บ้านเลขท่ี 71/2 ตรวจ ATK พบเชื้อโควิด และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้านในไร่  
หมู่ที่ 1 ( 29/01/2565 – 03/02/2565 ) ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม                 
คือ  ถุงยังชีพ  

7.เด็กหญิงวรรญิษา  สังข์ทอง บ้านเลขท่ี 71/2 หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง สมาชิกใน
ครอบครัวบ้านเลขท่ี 71/2 ตรวจ ATK พบเชื้อโควิด และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่
บ้านในไร่ หมู่ที่ 1  ( 29/01/2565 – 03/02/2565 ) ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบล             
นาโสม คือ   ถุงยังชีพ  

8.นางสาวสุชาดา   สรพรม บ้านเลขท่ี 8 หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง ตรวจเชิงรุกท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลนาโสม ตรวจ ATK พบเชื้อโควิด  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัว            
ที่ศูนย์พักคอยสถานีควบคุมไฟป่า หมู่ที่ 3 ( 31/01/2565 – 04/02/2565 ) ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม  คือ   อาหาร 3 มื้อ 

9.นางถั่วเรื้อ  สรพรม บ้านเลขท่ี 8 หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง สมาชิกในครอบครัวตรวจเชิงรุก
ทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาโสม ตรวจ ATK พบเชื้อโควิด  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรค
ระบาด กักตัวที่บ้านตนเอง หมู่ที่ 1 ( 31/01/2565 – 04/02/2565 ) ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ 

10.นายสมภพ  บุญประสม บ้านเลขท่ี 8 หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง สมาชิกในครอบครัวตรวจ
เชิงรุกท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาโสม ตรวจ ATK พบเชื้อโควิด  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคระบาด กักตัวที่บ้านตนเอง หมู่ที่ 1 ( 31/01/2565 – 04/02/2565 ) ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ 

 
/11.เด็กชายสันติ... 
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11.เด็กชายสันติ   สรพรม บ้านเลขท่ี 8 หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง สมาชิกในครอบครัวตรวจ

เชิงรุกท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาโสม ตรวจ ATK พบเชื้อโควิด  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคระบาด กักตัวที่บ้านตนเอง หมู่ที่ 1 ( 31/01/2565 – 04/02/2565 ) ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่     1     เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565 
 
 

                         (  นายสมทรง    ช้างชนะ ) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 


