
                                                

 
 
 
 

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  44  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 หรือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี  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  ชุด รายนามดังนี้  

1. นายวัชรพล กิจบรรจง อายุ   26  ปี  บ้านเลขท่ี 10 หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง 
ผู้จัดการ 7 – 11 ตรวจ ATK ผลเป็นบวก มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้จัดการ 7 – 11 ต าบลเกาะรัง มีอาการไอ  มีน้ ามูก 
และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวทีศู่นย์พักคอยไฟป่า ระยะเวลากักตัว    2/3/2565 – 
12/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   อาหาร  3  มื้อต่อวัน 
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2. นายเกียรติศักดิ์ ดาหอม  อายุ   32  ปี  บ้านเลขท่ี 10 หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง 

นายวัชรพล  กิจบรรจง  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่ศูนย์พักคอยไฟป่า ระยะเวลา 
กักตัว    2/3/2565 – 12/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ 

3. นางอิงอร ดาหอม อายุ   44  ป ี  บ้านเลขท่ี 10 หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง นายวัช
รพล  กิจบรรจง  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวทีบ่้าน ระยะเวลากักตัว    2/3/2565 
– 12/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ 

4. เด็กชายจีรภัทร   อ๊อตสมาน  อายุ   10  ป ี  บ้านเลขท่ี 10 หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง 
นายวัชรพล  กิจบรรจง  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวทีบ่้าน ระยะเวลากักตัว    
2/3/2565 – 12/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ 

5. นางสาวอาภาพร  นาทะสันต์ อายุ   20  ปี  บ้านเลขท่ี 10 หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง 
นายวัชรพล  กิจบรรจง  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตวัทีบ่้าน ระยะเวลากักตัว    
2/3/2565 – 12/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ 

6.นายนาวี   รอดเชื้อ อายุ   32  ปี  บ้านเลขท่ี 42 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง เพ่ือน
ร่วมงานโรงงานมินิแบร์ ลพบุรี ( นายชัยพร  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี )  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคระบาด กักตัวทีบ่้าน ระยะเวลากักตัว    3/3/2565 – 13/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ 

7.นายวิชัย   รอดเชื้อ อายุ   57  ป ี  บ้านเลขท่ี 42 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผูส้ัมผัสเสี่ยง นายนาว ี                      
รอดเชื้อ  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวทีบ่้าน ระยะเวลากักตัว    3/3/2565 – 
13/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ 

8.นางสาวเยาวภา   กระจังทอง  อายุ   52  ปี  บ้านเลขท่ี 42 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง              
นายนาวี  รอดเชื้อ  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวทีบ่้าน ระยะเวลากักตัว    
3/3/2565 – 13/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ 

9.เดก็หญิงอัญญ์ญพัชร   อัญอนันต์กุล อายุ   1.6 ปี  บ้านเลขท่ี 126/1 หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้
สัมผัสเสี่ยง  ไขม้า 2 วัน มารดาซื้อชุดตรวจ ATK วันที่ 3/3/2565 ผลพบเชื้อตรวจซ้ า ที่ รพ.สต.นาโสม วันที ่
4/3/2565 ผลพบเชื้อ ติดเชื้อรักษาแบบ HI ทีบ่้านตนเอง และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กัก
ตัวทีบ่า้น ระยะเวลากักตัว 4/3/2565 – 14/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
คือ   ถุงยังชีพ  

10.นางสาวกานต์พิชชา  อัญอนันต์กุล อายุ   25 ป ี  บ้านเลขท่ี 126/1 หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้
สัมผัสเสี่ยง เด็กหญิงอัญญ์ญพัชร   อัญอนันต์กุล และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวทีบ่้าน
ดูแลลูกท่ีบ้านตนเอง ระยะเวลากักตัว 4/3/2565 – 14/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ  

11. นายศราวุฒิ  ใจเอ้ือย  อายุ   52 ปี  บ้านเลขท่ี 3 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง มีเพ่ือน
ร่วมงานติดเชื้อโควิด 19 ที่บริษัทไล้เทรนนิ่ง จังหวัดสระบุรี ขอรักษาตัวแบบ HI ที่บ้านตนเอง และมีค าสั่งกักตัวของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้านดูแลลูกท่ีบ้านตนเอง ระยะเวลากกัตัว 4/3/2565 – 14/3/2565  
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ  
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12.นางอุไรวรรณ์ ใจเอ้ือย  อายุ   52 ปี  บ้านเลขท่ี 3 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง มีประวัติคน
ในครอบครัว ( บุตรชาย ) ชื่อ นายศราวุฒิ  ใจเอ้ือย ติดเชื้อโควิด 19 มีค าสั่งกักตวัของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด        
กักตัวทีบ่า้นดูแลลูกท่ีบ้านตนเอง ระยะเวลากักตัว 10/3/2565 – 20/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ 

13.นายชุมพล   ใจเอ้ือย อายุ   64 ปี  บ้านเลขท่ี 3 หมู่ที ่ 4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง มีประวัติคน
ในครอบครัว ( บุตรชาย ) ชื่อ นายศราวุฒิ  ใจเอ้ือย ติดเชื้อโควิด 19 มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด        
กักตัวทีบ่า้นดูแลลูกท่ีบ้านตนเอง ระยะเวลากักตัว 10/3/2565 – 20/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การ
บรหิารส่วนต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ 

14.เด็กชายธนพลธ์   ใจเอ้ือย อายุ   2.7  ปี    บ้านเลขท่ี 3 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง          
มีประวัติคนในครอบครัว ชื่อ นายศราวุฒิ  ใจเอ้ือย ติดเชื้อโควิด 19 มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด        
กักตัวทีบ่า้นดูแลลูกท่ีบ้านตนเอง ระยะเวลากักตัว 10/3/2565 – 20/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   ถุงยงัชีพ 

15.เดก็หญิงพิมพิกา   ใจเอ้ือย อายุ   7.1   ปี    บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง             
มีประวัติคนในครอบครัว ชื่อ นายศราวุฒิ  ใจเอ้ือย ติดเชื้อโควิด 19 มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด        
กักตัวทีบ่า้นดูแลลูกที่บ้านตนเอง ระยะเวลากักตัว 10/3/2565 – 20/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ 

16.นางสาวปนัดดา   ศิริมาศ อายุ   24   ป ี    บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง                
มีประวัติคนในครอบครัว ชื่อ นายศราวุฒิ  ใจเอ้ือย ติดเชื้อโควิด 19 มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด        
กักตัวทีบ่า้นดูแลลูกท่ีบ้านตนเอง ระยะเวลากักตัว 10/3/2565 – 20/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ 

17.นางสาวพรสวรรค์    ใจเอ้ือย อายุ   19   ปี    บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง             
ติดเชื้อรักษาแบบ HI ที ่ CI ต าบล ณ สถานีควบคุมไฟป่า หมู่ที่ 3 ต าบลนาโสม และมีประวัติคนในครอบครัว ชื่อ                
นายศราวุฒิ  ใจเอ้ือย ติดเชื้อโควิด 19 มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากักตัว 
10/3/2565 – 20/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   ข้าว  3  มื้อ  

18.นายพงศ์พัทธ์  ใจเอ้ือย อายุ   24   ป ี    บ้านเลขที่ 3/2 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง             
ติดเชื้อรักษาแบบ HI ที ่CI ต าบล ณ สถานีควบคุมไฟป่า หมู่ที่ 3 ต าบลนาโสม และมีเพ่ือนร่วมงานติดเชื้อโควิด 19 ที่
บริษัทไล้เทรนนิ่ง จังหวัดสระบุรี ขอกลับมารักษาที่บ้าน ตรวจ ATK ด้วยตนเอง วันที่ 9 มีนาคม  2565 ผลพบเชื้อโค
วิด 19  มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากักตัว 10/3/2565 – 20/3/2565  ขอรับ
การช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   ข้าว  3  มื้อ  

19.นายธนาพล บุตรทัน อายุ   16   ปี    บ้านเลขท่ี 58  หมู่ที่  5  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง             
มีน้ ามูก 2 วัน ซื้อชุด ATK มาตรวจเอง วันที่  11  มีนาคม  2565 ผลพบ ติดเชื้อ   รักษาแบบ HI ที ่ CI ต าบล                 
ณ สถานีควบคุมไฟป่า หมู่ที่ 3 ต าบลนาโสม มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากกัตัว 
11/3/2565 – 21/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   ข้าว  3  มื้อ  

20.นายนิยม  บุตรทัน อายุ   43   ปี    บ้านเลขท่ี 58  หมู่ที่  5  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง   มีประวัติ
คนในครอบครัว นายธนพล  บุตรทัน ติดเชื้อโควิด 19  กักตัวที่บ้านตนเอง  มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรค
ระบาด ระยะเวลากักตัว 11/3/2565 – 21/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
คือ   ถุงยังชีพ 

 
/21.นางศิริวรรณ... 

 



-4- 
 

21.นางศิริวรรณ   บุตรทัน อายุ   43   ป ี    บ้านเลขที่ 58  หมูท่ี่  5  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง           
มีประวัติคนในครอบครัว นายธนพล  บุตรทัน ติดเชื้อโควิด 19  กักตัวที่บ้านตนเอง  มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากกัตัว 11/3/2565 – 21/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ 

22.นางจ านง  กรสวัสดิ์ อายุ   67   ปี    บ้านเลขท่ี 58  หมู่ที่  5  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง             
มีประวัติคนในครอบครัว นายธนพล  บุตรทัน ติดเชื้อโควิด 19  กักตัวที่บ้านตนเอง  มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากกัตัว 11/3/2565 – 21/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ 

23.เด็กหญิงศิริพร  บุตรทัน อายุ   6   ปี    บ้านเลขที่ 58  หมู่ที่  5  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง                
มีประวัติคนในครอบครัว นายธนพล  บุตรทัน ติดเชื้อโควิด 19  กักตัวที่บ้านตนเอง  มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากกัตัว 11/3/2565 – 21/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ 

24.เด็กหญิงณัชธิษา จันทร์ชื่น อายุ   10   ปี    บ้านเลขท่ี 15  หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง                
มีประวัติเพ่ือนที่โรงเรียนติดเชื้อโควิด 19 และมีอาการไข้ เจ็บคอ ญาติซื้อชุด ATK มาตรวจเอง วันที่ 10 มีนาคม  
2565 ผลพบเชื้อ และวันที่ 11 มีนาคม  2565 ตรวจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาโสม ผลพบเชื้อ มีค าสั่ง
กักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากักตัว 11/3/2565 – 21/3/2565  กักตัวที่บ้านตนเอง 
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ  

25.นางสาวณัชกมล  จันทร์ตรา อายุ 52  ปี  บ้านเลขที่ 15  หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง           
มีประวัติคนในครอบครัว (หลาน) เด็กหญิงณัธิษา  จันทร์ชื่น ติดเชื้อโควิด 19 มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคระบาด ระยะเวลากกัตัว 11/3/2565 – 21/3/2565  กักตัวที่บ้านตนเอง ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ 

26.นายคุณวุฒิ  ดิเรกศรี อายุ  47  ปี  บ้านเลขที่ 15  หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง มีประวัติ
คนในครอบครัว (หลาน) เด็กหญิงณัธิษา  จันทร์ชื่น ติดเชื้อโควิด 19 มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด 
ระยะเวลากักตัว 11/3/2565 – 21/3/2565  กักตัวที่บ้านตนเอง ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม คือ ถุงยังชีพ 

27.เด็กหญิงกมลฉัตร พรมนา อายุ  9  ปี  บ้านเลขท่ี 165/3  หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง         
มีประวัติเพ่ือนที่โรงเรียนติดเชื้อโควิด 19 และมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ญาติซื้อชุด ATK มาตรวจเอง วันที่  10 มีนาคม  
2565 ผลพบติดเชื้อโควิด 19 และวันที่ 11 มีนาคม  2565 ตรวจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาโสม ผลพบ
เชื้อโควิด 19  มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากกัตัว 11/3/2565 – 21/3/2565                
ติดเชื้อ รักษาแบบ HI ที่บ้านตนเอง ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ ถุงยังชีพ 

28.นางสาวสุพัฒตรา พรมนา อายุ  31  ปี  บ้านเลขที่ 165/3  หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง         
มีประวัติลูกชื่อ เด็กหญิงกมลฉัตร พรมนา ติดเชื้อโควิด 19 และมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ญาติซ้ือชุด ATK มาตรวจเอง 
วันที่  10 มีนาคม  2565 ผลพบติดเชื้อโควิด 19 และวันที่ 11 มีนาคม  2565 ตรวจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลนาโสม ผลพบเชื้อโควิด 19  มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากกัตัว 11/3/2565 – 
21/3/2565 ติดเชื้อ รักษาแบบ HI ที่บา้นตนเอง ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบรหิารส่วนต าบลนาโสม คือ                   
ถุงยังชีพ 
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29.นายปริญญา พรมนา อายุ  24  ปี  บ้านเลขท่ี 3/2  หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง                       
มีประวัติลูกชื่อ เด็กหญิงกมลฉัตร พรมนา ติดเชื้อโควิด 19 และมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ญาติซื้อชุด ATK มาตรวจเอง 
วันที่  10 มีนาคม  2565 ผลพบติดเชื้อโควิด 19 และวันที่ 11 มีนาคม  2565 ตรวจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลนาโสม ผลพบเชื้อโควิด 19  มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากกัตัว 11/3/2565 – 
21/3/2565 กักตัว บ้านแยกอีกหลัง ติดกับบ้านตนเอง ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ                   
ถุงยังชีพ 

30. นายธรรมศักดิ์  หนูทองค า อายุ  48  ป ี บ้านเลขท่ี 126/3  หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง         
มีประวัติเพ่ือนร่วมงาน นายก อบต./พนักงาน อบต.หัวล า อ าเภอท่าหลวง ติดเชื้อโควิด 19 ซื้อชุด ATK มาตรวจเอง 
ผลพบติดเชื้อโควิด 19 และตรวจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาโสม ผลพบเชื้อโควิด 19  มีค าสั่งกักตัวของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากักตัว 11/3/2565 – 21/3/2565 ติดเชือ้รักษาแบบ HI ที่บ้านแยกอีก
หลัง  ติดกับบ้านตนเอง  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ ถุงยังชีพ 

31.นางจรรยา  หนูทองค า อายุ  52  ปี  บ้านเลขท่ี 126/3  หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง         
มีประวัติเพ่ือนร่วมงาน อบต.ซับตะเคียน ติดเชื้อโควิด 19 จ านวน 2 คน และสามี คือ นายธรรมศักดิ์  หนูทองค า ซื้อ
ชุด ATK มาตรวจเอง ผลพบติดเชื้อโควิด 19 และตท างานอยู่ที่แผนกช่าง อบต.หัวล า อ าเภอท่าหลวง พบผู้ติดเชื้อโค
วิด 19 จ านวน  3  ราย มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากกัตัว 11/3/2565 – 
21/3/2565 กักตัวทีบ่้านตนเอง  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบรหิารส่วนต าบลนาโสม คือ ถุงยังชีพ 

32.นางสาวณัฐกานต์  สุขโข อายุ  21  ปี  บ้านเลขท่ี 126/3  หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง         
สูง นายธรรมศักดิ์  หนูทองค า มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากกัตัว 11/3/2565 – 
21/3/2565 กักตัวทีบ่้านตนเอง  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ ถุงยังชีพ 

33.นายธราธาร   หนูทองค า อายุ  20  ปี  บ้านเลขท่ี 126/3  หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง         
สูง นายธรรมศักดิ์  หนูทองค า มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคมุโรคระบาด ระยะเวลากกัตัว 11/3/2565 – 
21/3/2565 กักตัวทีบ่้านตนเอง  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ ถุงยังชีพ 

34.นายพิเชษ   ตรงดี  อาย ุ  26  ปี  บ้านเลขท่ี 126/3  หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง               
นายธรรมศักดิ์  หนูทองค า มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากกัตัว 11/3/2565 – 
21/3/2565 กักตัวทีบ่้านตนเอง  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ ถุงยังชีพ 

35.นางพยูร    เจริญไทย อายุ  75  ปี  บ้านเลขท่ี 126   หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง             
นายธรรมศักดิ์  หนูทองค า มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากกัตัว 11/3/2565 – 
21/3/2565 กักตัวทีบ่้านตนเอง  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ ถุงยังชีพ 

36.เด็กหญิงชนิปรียา    สุเทพแก้ว  อายุ  11  ปี  บ้านเลขที่ 63/1   หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัส
เสี่ยงสูง มีประวัติเพ่ือที่โรงเรียนติดเชื้อโควิด 19 และมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ญาติซื้อชุด ATK มาตรวจเอง วันที่  14 
มีนาคม  2565  ผลพบเชื้อ และ วันที่ 14 มีนาคม  2565 ตรวจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาโสม                    
พบติดเชื้อ มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากกัตัว 14/3/2565 – 24/3/2565 รักษา 
HI ทีบ่้านเลขที่  63/1  หมู่ที่ 1  ต าบลนาโสม ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ ถุงยังชีพ 

37.นางสายหยุด   กรทอง  อายุ  51  ปี  บ้านเลขท่ี 37/1   หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
นอนโรงพยาบาลชัยบาดาล พบว่าตึกท่ี admit พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 หลังออกจาโรงพยาบาลชัยบาดาล ส่งข้อมูล
ให้กักแยกตัว และ วันที่ 14 มีนาคม  2565 ตรวจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาโสม   มีค าสั่งกักตัวของ              
เจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากกัตัว 14/3/2565 – 24/3/2565 กักตัวที่บ้านเลขที่  63 หมู่ที่ 1 
ต าบลนาโสม  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ ถุงยังชีพ 
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38.นางสาวสายลม  กอนทอง อายุ 44 ปี  บ้านเลขท่ี  63  หมู่ที ่  1  ต าบลนาโสม  เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  
เด็กหญิงชนิปรียา   สุเทพแก้ว มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากกัตัว 14/3/2565 – 
24/3/2565 กักตัวที่บ้านเลขที่  63 หมู่ที่ 1 ต าบลนาโสม  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบล        
นาโสม คือ ถุงยังชีพ 

39.นายวิลาส  สุเทพแก้ว อายุ 47 ปี  บ้านเลขท่ี  63  หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม  เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสงู  
เด็กหญิงชนิปรียา   สุเทพแก้ว มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากกัตัว 14/3/2565 – 
24/3/2565 กักตัวที่บ้านเลขที่  63 หมู่ที่ 1 ต าบลนาโสม  ขอรบัการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบล     
นาโสม คือ ถุงยังชีพ 

40.นายสวิด   กอนทอง  อายุ 85 ปี  บ้านเลขท่ี  63  หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม  เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  
เด็กหญงิชนิปรียา   สุเทพแก้ว มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากกัตัว 14/3/2565 – 
24/3/2565 กักตัวที่บ้านเลขที่  63 หมู่ที่ 1 ต าบลนาโสม  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบล      
นาโสม คือ ถุงยังชีพ 

41.นางสารี่  กอนทอง อายุ 83 ปี  บ้านเลขท่ี  63  หมู่ที่  1  ต าบลนาโสม  เป็นผู้สัมผสัเสี่ยงสูง  เด็กหญิงช
นิปรียา   สุเทพแก้ว มีค าสั่งกักตัวของเจา้พนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากกัตัว 14/3/2565 – 
24/3/2565 กักตัวที่บ้านเลขที่  63 หมู่ที่ 1 ต าบลนาโสม  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบล       
นาโสม คือ ถุงยังชีพ 

42.นายณัฐวุฒิ   โลจรัส  อายุ 18 ปี  บ้านเลขท่ี  36/4  หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม  เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  มีคน
ในครอบครัวเดินทางไปลพบุรี 12 – 14 มีนาคม  2565 ญาติกลับมามีอาการป่วย ตรวจ ATK ผลติดเชื้อ สัมผัสเสี่ยง
สูง นางสาวศิริรัตน์   เหลาไผ่ มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากกัตัว 14/3/2565 – 
24/3/2565 รักษา HI บ้านแยกติดกับบ้านเลขที่ 36/4  หมู่ที่ 4 ต าบลนาโสม  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม คือ ถุงยังชีพ 

43.นางสาวศิริรัตน์   เหลาไผ่ อายุ 28 ปี  บ้านเลขท่ี  36/4  หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม  เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  
เดินทางไปลพบุรี วันที่ 4 , 12 – 14 มีนาคม  2565 กลับมามีอาการป่วย ตรวจ ATK ผลติดเชื้อ สัมผัสเสี่ยงสูง 
นางสาวศิริรัตน์  เหลาไผ่ มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากกัตัว 14/3/2565 – 
24/3/2565 รักษา HI บ้านแยกติดกับบ้านเลขท่ี 36/4  หมู่ที่ 4 ต าบลนาโสม  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม คือ ถุงยังชีพ 

44.นางสาย  กิ้มทอง  อายุ  67  ปี  บ้านเลขท่ี  36/4  หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง มีคนใน
ครอบครัวเดินทางไปลพบุรี  12 -  14  มีนาคม  2565  ญาติกลับมามีอาการป่วย  ตรวจ ATK ผลติดเชื้อ สัมผัส
เสี่ยงสูง นายณัฐวุฒิ   เหลาไผ่  และ นางสาวศิริรัตน์   เหลาไผ่ มีค าสั่งกักตัวของ เจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด 
ระยะเวลากักตัว 14/3/2565 – 24/3/2565 กักตัวที่บ้านเลขที่  36/4 หมู่ที่ 4 ต าบลนาโสม  ขอรับการ
ช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ ถุงยังชีพ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่     15     เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 

                           
                         (  นายสมทรง    ช้างชนะ ) 

                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 


