
                                                

 
 
 
 

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 46  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  12 ครอบครวั เป็นถุงยังชีพ   12 ชดุ รายนามดังนี้  

1. เดก็ชายฉัตรชัย บุญยอด บ้านเลขท่ี 1/1 หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สมัผัสเสี่ยง อาศยัร่วมบ้าน
กับผู้ป่วย นางสาวมาลัย  บุญยอด (แม่บ้านโรงพยาบาลชัยบาดาล ตรวจ ATK พบเชื้อโควิด-19 )  และมีค าสั่งกักตัว
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ ข้าววันละ 3 มื้อ  
กักตัวสถานที่กักตัวต าบลนาโสม ศูนย์ควบคุมไฟป่าจังหวัดลพบุรี  
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2. นางเตียง  จิตต์จ านงค์   บ้านเลขท่ี 1/1 หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง อาศัยร่วมบ้านกับผู้ป่วย 

นางสาวมาลัย  บุญยอด ( แม่บ้านโรงพยาบาลชัยบาดาล ตรวจ ATK พบเชื้อโควิด-19  )  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้า
พนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ข้าววันละ 3 มื้อ กักตัว
สถานที่กักตัวต าบลนาโสม ศูนย์ควบคุมไฟป่าจังหวัดลพบุรี  

3.นางสาวมาลัย   บุญยอด บ้านเลขที ่ 1/1 หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง เป็นแม่บ้าน
โรงพยาบาลชัยบาดาล ตรวจ ATK พบเชื้อโควิด-19    และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับ
การช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ข้าววันละ 3 มื้อ และกักตัวที่บ้านของตนเอง 

4.นางสาวประทีป  อ้วนแก้ว บ้านเลขท่ี 38 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง อาศยัร่วมบ้านกับ
ผู้ป่วย นายสุทธิรักษ์  อ่อนน่วม  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ข้าววันละ 3 มื้อ กักตัวบ้าน 

5.นางสาวสุภาพร  อ้วนแก้ว บ้านเลขท่ี 38 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง อาศยัร่วมบ้านกับผู้ป่วย 
นายสุทธิรักษ์  อ่อนน่วม  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองคก์าร
บริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ข้าววันละ 3 มื้อ กักตัวบ้าน 

6.เด็กหญิงสุวิภา  มูลจันทร์ บ้านเลขท่ี 38 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง อาศยัร่วมบ้านกับผู้ป่วย 
นายสุทธิรักษ์  อ่อนน่วม  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ข้าววันละ 3 มื้อ กักตัวบ้าน 

7.นายจ าเนียร   รอดเชื้อ  บ้านเลขท่ี 42/2 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง อาศยัร่วมบ้านกับ
ผู้ป่วย นางสาวศรีจันทร์  ประวิตร ,นายณัฐนนท์  บุญนาค   และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด 
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ข้าววันละ 3 มื้อ กักตัวสถานที่กักตัวต าบลนาโสม ศูนย์
ควบคุมไฟป่าจังหวัดลพบุรี 

8.นายแสวง    รอดเชื้อ บ้านเลขท่ี 42/2 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง อาศยัร่วมบ้านกับผู้ป่วย 
นางสาวศรีจันทร์  ประวิตร ,นายณัฐนนท์  บุญนาค   และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการ
ช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ข้าววันละ 3 มื้อ กักตัวสถานที่กักตัวต าบลนาโสม ศูนย์ควบคุมไฟ
ป่าจังหวัดลพบุรี 

9.นายปราโมทย์   วรรณพันธ์ บ้านเลขท่ี 42/2 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสีย่ง อาศยัร่วมบ้านกับ
ผู้ป่วย นางสาวศรีจันทร์  ประวิตร ,นายณัฐนนท์  บุญนาค   และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด 
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ข้าววันละ 3 มื้อ กักตัวสถานที่กักตัวต าบลนาโสม ศูนย์
ควบคุมไฟป่าจังหวัดลพบุรี 

10.นางสาวเพียงเพ็ญ  รอดเชื้อ บ้านเลขท่ี 42/2 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง อาศยัร่วมบ้าน
กับผู้ป่วย นางสาวศรีจันทร์  ประวิตร ,นายณัฐนนท์  บุญนาค   และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด 
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ข้าววันละ 3 มื้อ กักตัวสถานทีก่ักตัวต าบลนาโสม ศูนย์
ควบคุมไฟป่าจังหวัดลพบุรี 

11. นางส้มแป้น   รอดเชื้อ บ้านเลขท่ี 42/2 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง อาศยัร่วมบ้านกับ
ผู้ป่วย นางสาวศรีจันทร์  ประวิตร ,นายณัฐนนท์  บุญนาค   และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด 
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ข้าววันละ 3 มื้อ กักตัวสถานที่กักตัวต าบลนาโสม ศูนย์
ควบคุมไฟป่าจังหวัดลพบุรี 
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12.นางสาวจุฑารัตน์  ประสาทสงค์ บ้านเลขท่ี 42/3 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผูส้ัมผัสเสี่ยง อาศยัร่วม

บ้านกับผู้ป่วย นางสาวศรีจันทร์  ประวิตร ,นายณัฐนนท์  บุญนาค   และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรค
ระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ข้าววันละ 3 มื้อ กักตัวสถานที่กักตัวที่บ้าน      
ของตน 

13.นายสุจินดา   ปะวะเท บ้านเลขท่ี 42/3 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสีย่ง อาศัยร่วมบ้านกับ
ผู้ป่วย นางสาวศรีจันทร์  ประวิตร ,นายณัฐนนท์  บุญนาค   และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด 
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ข้าววันละ 3 มื้อ กักตัวสถานที่กักตัวที่บ้านของตน 

14.เด็กหญิงมุกดา  ปะวะเท บ้านเลขท่ี 42/3 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสีย่ง อาศยัร่วมบ้านกับ
ผู้ป่วย นางสาวศรีจันทร์  ประวิตร ,นายณัฐนนท์  บุญนาค   และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด 
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ข้าววันละ 3 มื้อ กักตัวสถานที่กักตัวที่บา้นของตน 

15.เด็กหญิงเทวิกา  ประสาทสงค์ บ้านเลขท่ี 42/3 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง อาศยัร่วมบ้าน
กับผู้ป่วย นางสาวศรีจันทร์  ประวิตร ,นายณัฐนนท์  บุญนาค   และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด 
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ข้าววันละ 3 มื้อ กักตัวสถานที่กักตัวที่บ้านของตน 

16.นายสุทธิรักษ์  อ่อนน่วม บ้านเลขท่ี 38 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง อาศยัร่วมบ้านกับผู้ป่วย 
นายณัฐนนท์  บุญนาค   และมคี าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม คือ  ข้าววันละ 3 มื้อ กักตัวสถานที่กักตัวต าบลนาโสม ศูนย์ควบคุมไฟป่าจังหวัดลพบุรี 

17.เด็กชายอลงกรณ์   ประสาทสงค์ บ้านเลขที่ 42/3 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง อาศัยร่วม
บ้านกับผู้ป่วย นางสาวศรีจันทร์  ประวิตร ,นายณัฐนนท์  บุญนาค   และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรค
ระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ข้าววันละ 3 มื้อ กักตัวสถานที่กักตัวที่บ้าน           
ของตน 

18.นางสาววิดารัตน์   นพคุณ บ้านเลขท่ี 42/3 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง อาศยัร่วมบ้านกับ
ผู้ป่วย นางสาวศรีจันทร์  ประวิตร ,นายณัฐนนท์  บุญนาค   และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด 
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ข้าววันละ 3 มื้อ กักตัวสถานทีก่ักตัวที่บ้านของตน 

19.นายชาคริต  ประสาทสงค์ บ้านเลขท่ี 42/3 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสีย่ง อาศยัร่วมบ้านกับ
ผู้ป่วย นางสาวศรีจันทร์  ประวิตร ,นายณัฐนนท์  บุญนาค   และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด 
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ข้าววันละ 3 มื้อ กักตัวสถานที่กักตัวที่บ้านของตน 

20.นางค าผอง   เครือค า  บ้านเลขท่ี 48 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง อาศยัร่วมบ้านกับผู้ป่วย 
นางสาวศรีจันทร์  ประวิตร ,นายณัฐนนท์  บุญนาค   และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการ
ช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ข้าววันละ 3 มื้อ กักตัวสถานที่กักตัวที่บ้านของตน 

21.นางสาวศรีจันทร์   ประจิตร บ้านเลขท่ี 42/2 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง  มีอาการไข้ ไอ 
ซื้อชุดตรวจมาตรวจเองพบเชื้อโควิด-19 ส่งตรวจคลินิก ARI ผลพบเชื้อโควิด-19 และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ข้าววันละ 3 มื้อ กักตัวสถานที่กักตัว
ต าบลนาโสม ศูนย์ควบคุมไฟป่าจังหวัดลพบุรี 

22.นายณัฐนนท์  บุญนาค บ้านเลขท่ี 42/2 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง  มีอาการไข้ ไอ  ซื้อ
ชุดตรวจมาตรวจเองพบเชื้อโควิด-19 ส่งตรวจคลินิก ARI ผลพบเชื้อโควิด-19 และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ข้าววันละ 3 มื้อ กักตัวสถานที่กักตัว
ต าบลนาโสม ศูนย์ควบคุมไฟป่าจังหวัดลพบุรี 
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23.นายสุริยะ   แก้วรอดวงษ์ บ้านเลขท่ี 42/2 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง  มีอาการไข้ ไอ  ซ้ือ
ชุดตรวจมาตรวจเองพบเชื้อโควิด-19 ส่งตรวจคลินิก CPR ผลพบเชื้อโควิด-19 และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ข้าววันละ 3 มื้อ กักตัวสถานที่กักตัว
ต าบลนาโสม ศูนย์ควบคุมไฟป่าจังหวัดลพบุรี 

24.นางสาวขวัญชนก  ฟองน้ า บ้านเลขท่ี 39/1 หมู่ที่  6  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง เดินทางมาจาก
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ กรุงเทพมหานคร   และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับ
การช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ  กักตัวสถานที่กักตัวที่บ้านของตน 

25.นายประสิทธิ์   ฟองน้ า บ้านเลขท่ี 39/1 หมู่ที่  6  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง เดินทางมาจากพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ กรุงเทพมหานคร   และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการ
ช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ  กักตัวสถานที่กักตัวที่บ้านของตน 

26.นางบุญชู   พุ่มพวง  บ้านเลขท่ี 7 หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด คือ จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว กักตัว 7 วัน   และมีค าสั่งกักตัวของเจ้า
พนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ   กักตัวสถานที่
บ้านพักเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ 4/1 หมู่ที่ 6 ต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล จงัหวัดลพบุรี 

27.นางสาวสุมล ชมดง บ้านเลขท่ี 74 หมู่ที่  5  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง ผู้ป่วยโควิด – 19               
นายสมหมาย   ชมดง  อ าเภอหนองม่วง   จังหวัดลพบุรี  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด  
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ   กักตัว 14 วัน สถานทีก่ักตัว บ้านเลขที่ 74 
หมู่ที่ 5 ต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

28.เด็กหญิงพรนัชชา  ชมดง  บ้านเลขท่ี 74 หมู่ที่  5  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง ผู้ป่วยโควิด – 19             
นายสมหมาย   ชมดง  อ าเภอหนองม่วง   จังหวัดลพบุรี  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับ
การช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ   กักตัว 14 วัน สถานทีก่ักตัว บ้านเลขที ่74 หมู่ที่ 
5 ต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

29.นายธีรภาพ   วงศ์แก้ว บ้านเลขท่ี 74 หมู่ที่  5  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง ผู้ป่วยโควิด – 19             
นายสมหมาย   ชมดง  อ าเภอหนองม่วง   จังหวัดลพบุรี  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับ
การช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ   กักตัว 14 วัน สถานทีก่ักตัว บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 
5 ต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

30.นายสมัย  ชมดง บ้านเลขท่ี 74 หมู่ที่  5  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง ผู้ป่วยโควิด – 19             
นายสมหมาย   ชมดง  อ าเภอหนองม่วง   จังหวัดลพบุรี  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับ
การช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ   กักตัว 14 วัน สถานทีก่ักตัว บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 
5 ต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

31.นางสาวพนิดา  ดวงฉิมมา บ้านเลขท่ี 74/2 หมู่ที่  5  ต าบลนาโสม เป็นผูส้ัมผัสเสีย่ง ผู้ป่วยโควิด – 19             
นางสมัย   ชมดง  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ   สถานทีก่ักตัว คือ กกัตัวที่บ้านของตน 

32.นางสาวสมพิศ   ชมดง บ้านเลขท่ี 74/2 หมู่ที ่  5  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง ผู้ป่วยโควิด – 19             
นางสมัย   ชมดง  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ   สถานทีก่ักตัว คือ กักตัวที่บ้านของตน 
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33.นายสมพร  ดวงฉิมมา  บ้านเลขท่ี  74/2  หมู่ที่ 5 ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง ผู้ป่วยโควิด – 19             
นางสมัย   ชมดง  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ   สถานทีก่ักตัว คือ กักตัวที่บ้านของตน 

34.นายเล็ก  พูลพงษ์ บ้านเลขท่ี  74/1  หมู่ที่ 5 ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง ผู้ป่วยโควิด – 19             
นายสมพร   ดวงฉิมมา  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ   สถานทีก่ักตัว คือ กักตัวที่บ้านของตน 

35.นางสาวมาลี   ปัญญาโทะ๊ บ้านเลขท่ี  74/1  หมู่ที่ 5 ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสีย่ง ผู้ป่วยโควิด – 19  
นายสมพร   ดวงฉิมมา  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ   สถานทีก่ักตวั คือ กักตัวที่บ้านของตน 

36.นายฉลอง   พลพิทักษ์ บ้านเลขท่ี  83  หมู่ที่ 5 ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง ผู้ป่วยโควิด – 19             
นายสมพร   ดวงฉิมมา  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม คือ  ถุงยงัชีพ   สถานทีก่ักตัว คือ กักตัวที่บ้านของตน 

37.นายล าพอง  พลพิทักษ์ บ้านเลขท่ี  83  หมู่ที่ 5 ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง ผู้ป่วยโควิด – 19             
นายสมพร   ดวงฉิมมา  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ   สถานทีก่ักตัว คือ กักตัวที่บ้านของตน 

38.นางอ าพร  ทรัพย์ประเสริฐ บ้านเลขท่ี  30  หมู่ที่ 5 ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสีย่ง ผู้ป่วยโควิด – 19 
นายสมพร   ดวงฉิมมา  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ   สถานทีก่ักตัว คือ กักตัวที่บ้านของตน 

39.นายไพรสน  ตุพันธุ์วงษ์ บ้านเลขท่ี  30  หมู่ที่ 5 ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง ผูป้่วยโควิด – 19 นาย
สมพร   ดวงฉิมมา  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ   สถานทีก่ักตัว คือ กักตัวที่บ้านของตน 

40.นายบุญถิ่น  เจือทอง บ้านเลขท่ี  70  หมู่ที่ 5 ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง ผู้ปว่ยโควิด – 19 นายสม
พร   ดวงฉิมมา  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ   สถานทีก่ักตัว คือ กักตัวที่บ้านของตน 

41.นายณัฐพล  แย้มแจ๋ว บ้านเลขท่ี  82  หมู่ที่ 5 ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง ผู้ป่วยโควิด – 19     
นายสมพร   ดวงฉิมมา  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ   สถานทีก่ักตัว คือ กักตัวที่บ้านของตน 

42.นายสมยศ   มั่นใจ  บา้นเลขท่ี  16  หมู่ที่ 5 ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง ผู้ป่วยโควิด – 19           
นายสมพร   ดวงฉิมมา  และมีค าสั่งกักตวัของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ   สถานทีก่ักตัว คือ กักตัวที่บ้านของตน 

43.นางสาวส ารวย  ตุพันธุ์วงษ์ บ้านเลขท่ี  16  หมู่ที ่5 ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง ผู้ป่วยโควิด – 19 
นายสมพร   ดวงฉิมมา  และมคี าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ   สถานทีก่ักตัว คือ กักตัวที่บ้านของตน 

44.นายสรายุทธ์    ชุ่มเทศ  บ้านเลขท่ี  37  หมู่ที่ 5 ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง ผู้ป่วยโควิด – 19    
นายสมพร   ดวงฉิมมา  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ   สถานทีก่ักตัว คือ กักตัวที่บ้านของตน 

45.นางสาวล าไพ   สุขชื่น บ้านเลขท่ี  37  หมู่ที่ 5 ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง ผู้ป่วยโควิด – 19        
นายสมพร   ดวงฉิมมา  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ   สถานทีก่ักตัว คือ กักตัวที่บ้านของตน 

/46.นายพุทธิพงศ.์.. 
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46.นายพุทธิพงศ์   โพธิ์หอม บ้านเลขท่ี  23/1  หมู่ที่ 5 ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสีย่ง ผู้ป่วยโควิด – 19 
นายสมพร   ดวงฉิมมา  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม คือ  ถุงยังชีพ   สถานทีก่ักตัว คือ กักตัวที่บ้านของตน 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    14     เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.  2564 
 
 

                            ( นางสาวทศพร    เดชรักษา )                 
                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ปฏิบัติหน้าที ่

          นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 


