
                                                

 
 
 
 

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  53  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   14  ครอบครวั เป็นถุงยังชีพ   14  ชุด รายนามดังนี้  

1. นายกุลชาติ   ทองแก้ว   อายุ   56  ปี  บ้านเลขท่ี 21 หมู่ที่  6  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง 
วันที่  13  มีนาคม  2565 ไปหาญาติ ที่ ต าบลวะตะแบก จังหวัดชัยภูมิ ทราบว่า ติดเชือ้โควิด 19  รักษา HI  และมี
ค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวทีบ่้าน ระยะเวลากักตัว    15/3/2565 – 25/3/2565  
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ 
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2. นางสาวสุกัญญา  นวลวัล  อายุ   45  ปี  บ้านเลขท่ี 21 หมู่ที่  6  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง วันที ่ 
13  มีนาคม  2565 ไปหาญาติ ที่ ต าบลวะตะแบก จังหวัดชัยภูมิ ทราบว่า ติดเชื้อโควดิ 19  รักษา HI  และมีค าสั่ง
กักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวทีบ่้าน ระยะเวลากักตัว    15/3/2565 – 25/3/2565  ขอรับการ
ช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ 

3. นางสาวกรวิภา   ใจภูมิ  อายุ   20  ป ี บ้านเลขท่ี 21 หมู่ที่  6  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง วันที ่ 
13  มีนาคม  2565 ไปหาญาติ ที่ ต าบลวะตะแบก จังหวัดชัยภูมิ ทราบว่า ติดเชื้อโควดิ 19  รักษา HI  และมีค าสั่ง
กักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวทีบ่้าน ระยะเวลากักตัว    15/3/2565 – 25/3/2565  ขอรับการ
ช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ 

4.เด็กชายรัชตะ  ประสบค า อายุ   13  ปี  บ้านเลขท่ี 9 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผูส้ัมผัสเสี่ยง มีเพ่ือนที่
โรงเรียนติดเชื้อโควิด 19 และเสี่ยงสูง กับเด็กชายธนพล  ประสพค า ติดเชื้อรักษาที่ CI ต าบล   และมีค าสั่งกักตัวของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัว ระยะเวลากักตัว    15/3/2565 – 25/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจาก
องค์การบรหิารส่วนต าบลนาโสม คือ   อาหาร 3 มื้อ 

5. เด็กชายธนพล  ประสพค า  อายุ   10  ปี  บ้านเลขท่ี 9 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง มีเพ่ือน
ทีโ่รงเรียนติดเชื้อโควิด 19 และเสี่ยงสูง กับเด็กชายรัชตะ  ประสพค า ติดเชื้อรักษาที่ CI ต าบล   และมีค าสั่งกักตัว
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัว ระยะเวลากักตัว    15/3/2565 – 25/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือ
จากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   อาหาร 3 มื้อ 

6. นายบุญมา  ประสพค า  อายุ   53  ปี  บ้านเลขท่ี 9 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เด็กชาย
รัชตะ  ประสพค า และ เด็กชายธนพล  ประสพค า  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้าน 
ระยะเวลากักตัว    15/3/2565 – 25/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   
ถุงยังชีพ 

7.นางสาวบุญหลาย  ประสพค า อายุ   35  ปี  บ้านเลขท่ี 9 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
เด็กชายรัชตะ  ประสพค า และ เด็กชายธนพล  ประสพค า  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กัก
ตัวที่บ้าน ระยะเวลากักตัว    15/3/2565 – 25/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนา
โสม คือ   ถุงยังชีพ 

8.นางสาวกัญญาวีร ์ ประมะเด อายุ   22  ป ี บ้านเลขท่ี 39/4 หมู่ที ่ 3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
ไปงานแต่งงานที่อ าเภอโคกส าโรง วันที่ 13 มีนาคม  2565 กลับมามีอาการไข้ 3 วันก่อนหน้า และติดเชื้อรักษา HI 
บ้านเลขท่ี 39/4 หมู่ที่ 3 ต าบลนาโสม  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้าน ระยะเวลา
กักตัว    15/3/2565 – 25/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ 

9.นางสาวกัญญาณัฐ   ประมะเด อายุ   22  ปี  บ้านเลขที่ 39/4 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง
สูง ไปงานแต่งงานทีอ่ าเภอโคกส าโรง วันที่ 13 มีนาคม  2565 กลับมามีอาการเจ็บคอ 2 วันก่อนหน้า สัมผัสเสี่ยงสูง
นางสาวกัญญาวีร์  ประมะเด( ฝาแฝด )  และติดเชื้อรักษา HI บ้านเลขท่ี 39/4 หมู่ที่ 3 ต าบลนาโสม  และมีค าสั่งกัก
ตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้าน ระยะเวลากักตัว    15/3/2565 – 25/3/2565  ขอรับการ
ช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ 

10. เดก็หญิงกาญจนา   ตะกุดแก้ว อายุ  4  ปี บ้านเลขท่ี 39/4 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยง
สูง ไปงานแต่งงานที่อ าเภอโคกส าโรง วันที่ 13 มีนาคม  2565 กลับมามีอาการไข้ มีน้ ามูกก่อนมา 2 วันก่อนหน้า 
สัมผัสเสี่ยงสูงนางสาวกัญญาวีร์  ประมะเด/นางสาวกัญญาณัฐ   ประมะเด ( มารดา )  และติดเชื้อรักษา HI บ้านเลขที่ 
39/4 หมู่ที่ 3 ต าบลนาโสม  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้าน ระยะเวลากักตัว    
15/3/2565 – 25/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คือ   ถุงยังชีพ 
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11.นางสาวสุดใจ  นุ่มส าล ีอายุ 49 ปี บ้านเลขท่ี 39/4 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผูส้ัมผัสเสี่ยงสูง ไปงาน

แต่งงานท่ีอ าเภอโคกส าโรง วันที่ 13 มีนาคม  2565 กลบัมามีอาการไข้ มีน้ ามูกก่อนมา 2 วันก่อนหน้า สัมผัสเสี่ยง
สูงนางสาวกัญญาวีร์  ประมะเด/นางสาวกัญญาณัฐ   ประมะเด ( บุตร ) /เดก็หญิงกาญจนา   ตะกุดแก้ว (หลาน) และ
ติดเชื้อรักษา HI บ้านเลขท่ี 39/4 หมู่ที่ 3 ต าบลนาโสม  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัว
ที่บ้าน ระยะเวลากักตัว    15/3/2565 – 25/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   
คือ   ถุงยังชีพ 

12.นายวันชัย   ตะกุดแก้ว อายุ  60  ปี  บ้านเลขท่ี 39/4 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไป
งานแต่งงานที่อ าเภอโคกส าโรง วันที่ 13 มีนาคม  2565 กลับมามีอาการไข ้ มีน้ ามูกก่อนมา 2 วันก่อนหน้า สัมผัส
เสี่ยงสูงนางสาวกัญญาวีร์  ประมะเด/นางสาวกัญญาณัฐ   ประมะเด ( บุตร ) /เด็กหญิงกาญจนา   ตะกุดแก้ว (หลาน) 
และติดเชื้อรักษา HI บ้านเลขท่ี 39/2 หมู่ที่ 3 ต าบลนาโสม  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด   
กักตัวที่บ้าน ระยะเวลากักตัว   15/3/2565 – 25/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบล    
นาโสม   คือ      ถุงยังชีพ 

13.เด็กหญิงทิพย์เกษร  นุ่มส าลี  อายุ  14  ปี บ้านเลขท่ี 39/4 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
กับนางสาวกัญญาณัฐ   ประมะเด ( บุตร ) /เด็กหญิงกาญจนา   ตะกุดแกว้ (หลาน)/นางสุดใจ  ประมะเด  และติดเชื้อ
รักษา HI บ้านเลขท่ี 39/4 หมู่ที่ 3 ต าบลนาโสม  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้าน 
ระยะเวลากักตัว   16/3/2565 – 26/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ      
ถุงยังชีพ 

14.นางสาวสมคิด  ก้นโคกกรวด อายุ  45  ปี บ้านเลขท่ี 39/1 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
กับนางสาวกัญญาณัฐ   ประมะเด ( บุตร ) /เด็กหญิงกาญจนา   ตะกุดแก้ว (หลาน)/นางสุดใจ  ประมะเด  และติดเชื้อ
รักษา HI บ้านเลขท่ี 39/4 หมู่ที่ 3 ต าบลนาโสม  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้าน 
ระยะเวลากักตัว   16/3/2565 – 26/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คอื      
ถุงยังชีพ 

15. นายจันทร์  นุ่มส าลี อายุ  47  ปี บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กับ
นางสาวกัญญาณัฐ   ประมะเด ( บุตร ) /เดก็หญิงกาญจนา   ตะกุดแก้ว (หลาน)/นางสุดใจ  ประมะเด  และติดเชื้อ
รักษา HI บ้านเลขท่ี 39/1 หมู่ที่ 3 ต าบลนาโสม  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้าน 
ระยะเวลากักตัว   16/3/2565 – 26/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คอื      
ถุงยังชีพ 

16.เด็กหญิงอชิรญา  คงจันทร์ อายุ  14  ป ีบ้านเลขท่ี 39 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เปน็ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กับ
นางสาวกัญญาณัฐ   ประมะเด ( บุตร ) /เดก็หญิงกาญจนา   ตะกุดแก้ว (หลาน)/นางสุดใจ  ประมะเด  กักตัวอยู่บ้าน 
และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้าน ระยะเวลากกัตัว   16/3/2565 – 26/3/2565  
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ      ถุงยังชีพ 

17. นางเข็ม    ทองล้วน อายุ  82  ปี บ้านเลขท่ี 39 หมู่ที ่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กับ
นางสาวกัญญาณัฐ   ประมะเด ( บุตร ) /เดก็หญิงกาญจนา   ตะกุดแก้ว (หลาน)/นางสุดใจ  ประมะเด  กักตัวอยู่บ้าน 
และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้าน ระยะเวลากกัตัว   16/3/2565 – 26/3/2565  
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ      ถุงยังชีพ 

18.นายบุญส่ง   นุ่มส าลี อายุ  82  ปี บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กับ
นางสาวกัญญาณัฐ   ประมะเด ( บุตร ) /เดก็หญิงกาญจนา   ตะกุดแก้ว (หลาน)/นางสุดใจ  ประมะเด  กักตัวอยู่บ้าน 
และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้าน ระยะเวลากกัตัว   16/3/2565 – 26/3/2565  
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ      ถุงยังชีพ 

 
/19.นายพิชัย   … 
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19.นายพิชัย   ประมะเด อายุ  30  ปี บ้านเลขท่ี 39/2 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เปน็ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กับ
นางสาวกัญญาณัฐ   ประมะเด ( บุตร ) /เดก็หญิงกาญจนา   ตะกุดแก้ว (หลาน)/นางสุดใจ  ประมะเด  กักตัวอยู่บ้าน 
และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้าน ระยะเวลากกัตัว   16/3/2565 – 26/3/2565  
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ      ถุงยังชีพ 

20.นายสุชิน   สุขสลุง  อายุ  35  ป ีบ้านเลขท่ี 26 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กับเด็กชาย
ธนวัฒน์  สุขสลุง  กักตัวอยู่บ้าน และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้าน ระยะเวลากักตัว   
16/3/2565 – 26/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ      ถุงยังชีพ 

21.นางด า   สุขสลุง อายุ  66  ป ีบ้านเลขท่ี 26 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผูส้ัมผัสเสี่ยงสูง กับเด็กชาย
ธนวัฒน์  สุขสลุง  กักตัวอยู่บ้าน และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้าน ระยะเวลากักตัว   
16/3/2565 – 26/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ      ถุงยังชีพ 

22.เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขสลุง อายุ  8  ปี บ้านเลขท่ี 26 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กับ
เด็กชายธนวัฒน์  สุขสลุง  กักตัวอยู่บ้าน และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้าน ระยะเวลา
กักตัว   16/3/2565 – 26/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ      ถุงยังชีพ 

23.เด็กชายธนวัฒน ์ สุขสลุง  อายุ  12  ป ีบ้านเลขท่ี 26 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เปน็ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คัด
กรองก่อนเข้าเรียน ตรวจ ATK ผลติดเชื้อ ติดเชื้อรักษา CI ต าบลนาโสม ขออาหาร  3 เวลา และมีค าสั่งกักตัวของเจ้า
พนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้าน ระยะเวลากักตัว   16/3/2565 – 26/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ      อาหาร  3  มื้อ 

24.เด็กชายกิติพศ   นุ่มส าลี  อายุ  10  ปี บ้านเลขที่ 39/3 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับ
นางสาวกัญญาวีร์  ประมะเด / นางสาวกัญญาณัฐ   ประมะเด /เด็กหญิงกาญจนา  ตะกรุดแก้ว /นางสุดใจ  ประมะเด 
และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้าน ระยะเวลากกัตัว   16/3/2565 – 26/3/2565  
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ      อาหาร  3  มื้อ 

25.เด็กชายธนาวุฒิ  นุ่มส าลี  อายุ  8  ปี บ้านเลขท่ี 39/3 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับ
นางสาวกัญญาวีร์  ประมะเด / นางสาวกัญญาณัฐ   ประมะเด /เด็กหญิงกาญจนา  ตะกรุดแก้ว /นางสุดใจ  ประมะเด 
และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้าน ระยะเวลากกัตัว   16/3/2565 – 26/3/2565  
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ      อาหาร  3  มื้อ 

26.เด็กชายสุเมธ   นุ่มส าลี  อายุ  15  ป ีบ้านเลขท่ี 39/3 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เปน็ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับ
นางสาวกัญญาวีร์  ประมะเด / นางสาวกัญญาณัฐ   ประมะเด /เด็กหญิงกาญจนา  ตะกรุดแก้ว /นางสุดใจ  ประมะเด 
และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้าน ระยะเวลากกัตัว   16/3/2565 – 26/3/2565  
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ      อาหาร  3  มื้อ 

27.นายเอกชัย  นุ่มส าลี อายุ  53  ป ี บ้านเลขท่ี 39/3 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับ
นางสาวกัญญาวีร์  ประมะเด / นางสาวกัญญาณัฐ   ประมะเด /เด็กหญิงกาญจนา  ตะกรุดแก้ว /นางสุดใจ  ประมะเด 
และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้าน ระยะเวลากกัตัว   16/3/2565 – 26/3/2565  
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ      อาหาร  3  มื้อ 

28.เด็กหญิงวาสนา  น้อยเพชร อายุ 10 ปี บ้านเลขท่ี 36/4 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมี
เพ่ือนในห้องเรียนติดเชื้อโควิด19 ติดเชื้อรักษา HI ที่บ้านแยก หมู่ที่ 4 ต าบลนาโสม และมีค าสั่งกักตัวของเจา้
พนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้าน ระยะเวลากักตัว   17/3/2565 – 27/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ      อาหาร  3  มื้อ 

 
/29.นางสาวรุ่งฟ้า  ... 
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29.นางสาวรุ่งฟ้า  น้อยเพชร อายุ 34 ปี บ้านเลขท่ี 36/4 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับ
เด็กหญิงวาสนา  น้อยเพชร ติดเชื้อรักษา HI ที่บ้านแยก หมู่ที่ 4 ต าบลนาโสม และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้าน ระยะเวลากักตัว   17/3/2565 – 27/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ      อาหาร  3  มื้อ 

30.เด็กชายวรพล  ชัยขุนทด อายุ 34 ปี บ้านเลขท่ี 36/4 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับ
เด็กหญิงวาสนา  น้อยเพชร กักตัวที่บ้านแยก หมู่ที่ 4 ต าบลนาโสม และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรค
ระบาด กักตัวที่บ้าน ระยะเวลากักตัว   17/3/2565 – 27/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม   คือ      ถุงยังชีพ 

31.เด็กชายธันวา  ชัยขุนทด อายุ 9 ปี บ้านเลขท่ี 36/4 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับ
เด็กหญิงวาสนา  น้อยเพชร กักตัวที่บ้านแยก หมู่ที่ 4 ต าบลนาโสม และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรค
ระบาด กักตัวที่บ้าน ระยะเวลากักตัว   17/3/2565 – 27/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม   คือ      ถุงยังชีพ 

32.นายช านาญ   รุกไพรี อายุ 33 ป ี บ้านเลขท่ี 36/4 หมู่ที่  4  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับ
เด็กหญิงวาสนา  น้อยเพชร กักตัวที่บ้านแยก หมู่ที่ 4 ต าบลนาโสมและมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรค
ระบาด กักตัวที่บ้าน ระยะเวลากักตัว   17/3/2565 – 27/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วน
ต าบล        นาโสม   คือ   ถุงยังชีพ 

33.นางสาวศิริโสภา  เวคะวนิชย์ อายุ 31 ป ี บ้านเลขท่ี 44 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
ตรวจ ATK ผลตรวจพบติดเชื้อโควิด19 กักตัวที่บ้านแยก หมู่ที่ 3 ต าบลนาโสม และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้าน ระยะเวลากักตัว   18/3/2565 – 28/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ   ถุงยังชีพ  

34.เด็กชายธีรพัฒน์   วงษ์เรือง อายุ 13 ปี บ้านเลขท่ี 44 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กบั
นางสาวศิริโสภา  เวคะวนิชย์ กักตัวที่บ้านแยก หมู่ที่ 3 ต าบลนาโสม และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรค
ระบาด กักตัวที่บ้าน ระยะเวลากักตัว   18/3/2565 – 28/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม   คือ   ถุงยังชีพ 

35. นางสาวนิสาลักษณ์   เชื้ออ่อน อายุ  49  ปี บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
กับนางสาวศิริโสภา  เวคะวนิชย์ กักตัวที่บ้านแยก หมู่ที่ 3 ต าบลนาโสม และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรค
ระบาด กักตัวที่บ้าน ระยะเวลากักตัว   18/3/2565 – 28/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม   คือ   ถุงยังชีพ 

36.นางสาวจิตร์   คูณจันทึก อายุ  61  ปี บ้านเลขท่ี 40/3 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง             
มีบุคคลในบ้านตรวจ ATK ผลเป็นบวก  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด กักตัวที่บ้าน กักตัวที่
บ้านแยก หมู่ที่ 3 ต าบลนาโสม ระยะเวลากักตัว   19/3/2565 – 29/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ   ถุงยังชีพ 

37.เด็กหญิงอัญชลีพร  ไชยสีหนาท อายุ  8  ปี บ้านเลขที ่40 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
ตรวจ ATK ผลเป็นบวก  และรักษาตัวแบบ HI หมู่ที่ 3 ต าบลนาโสม และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรค
ระบาด ระยะเวลากักตัว   19/3/2565 – 29/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   
คือ   ถุงยังชีพ 

 
/38.เด็กหญิงวรรณวิสา   … 
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38.เด็กหญิงวรรณวิสา   โมกพา อายุ  9  ป ี บ้านเลขท่ี 37 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง            

มีบุคคลในบ้านตรวจ ATK ผลเป็นบวก  กักตัวที่บ้านแยก หมู่ที่ 3 ต าบลนาโสม และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากักตัว   19/3/2565 – 29/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม   คือ   ถุงยังชีพ 

39.นางสาววาสนา   ค าทะเนตร อายุ  53  ปี บ้านเลขท่ี 99/3 หมู่ที่  6  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง            
มีบุคคลในบ้านตรวจ ATK ผลเป็นบวก  กักตัวที ่CI ต าบลนาโสม และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด 
ระยะเวลากักตัว   20/3/2565 – 30/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คอื     
อาหาร  3  มื้อ 

40.นายศักดิ์สิทธิ์   ค าทะเนตร อายุ  52  ปี บ้านเลขท่ี 99/3 หมู่ที่  6  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง            
มีร่วมบ้านนางวาสนา  ค าทะเนตร   กักตัวที่บ้านแยก หมู่ที่ 6 ต าบลนาโสม และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคระบาด ระยะเวลากักตัว   20/3/2565 – 30/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบล             
นาโสม   คือ   ถุงยังชีพ 

41.นางสาวธิติมา  วงศักดิ์  อายุ  20  ปี บ้านเลขท่ี 99/3 หมู่ที่  6  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง            
มีร่วมบ้านนางวาสนา  ค าทะเนตร   กักตัวที่บ้านแยก หมู่ที่ 6 ต าบลนาโสม และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคระบาด ระยะเวลากักตัว   20/3/2565 – 30/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบล             
นาโสม   คือ   ถุงยังชีพ 

42.นายศักดิ์ดา   ค าทะเนตร อายุ  20  ปี บ้านเลขท่ี 99/3 หมู่ที่  6  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง            
มีร่วมบ้านนางวาสนา  ค าทะเนตร   กักตัวที่บ้านแยก หมู่ที่ 6 ต าบลนาโสม และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคระบาด ระยะเวลากักตัว   20/3/2565 – 30/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบล             
นาโสม   คือ   ถุงยังชีพ 

43.เด็กชายธีรศักดิ์    ค าทะเนตร อายุ   1  ป ีบ้านเลขท่ี 99/3 หมู่ที่  6  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง            
มีร่วมบ้านนางวาสนา  ค าทะเนตร   กักตัวที่บ้านแยก หมู่ที่ 6 ต าบลนาโสม และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคระบาด ระยะเวลากักตัว   20/3/2565 – 30/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบล             
นาโสม   คือ   ถุงยังชีพ 

44.นายนรชน   พาขุนทด อายุ   16  ปี บ้านเลขท่ี 61/4 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง            
มีอาการไอ เจ็บคอ ซื้อ ATK มาตรวจ ผลติดเชื้อโควิด19 รักษาตัวแบบ HI ที่ CI ต าบลนาโสม  และมีค าสั่งกักตัวของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากักตัว   21/3/2565 – 31/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ   อาหาร  3  มื้อ 

45.นางกาหลง  พาขุนทด อายุ   59  ปี บ้านเลขท่ี 61/4 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง            
นายนรชน   พาขุนทด  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากักตัว   21/3/2565 – 
31/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ   ถุงยังชีพ 

46.นายจ าปี   พาขุนทด อายุ   63  ปี บ้านเลขท่ี 61/4 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง            
นายนรชน   พาขุนทด  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากักตัว   21/3/2565 – 
31/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ   ถุงยังชีพ 

47.นายพรชัย   พาขุนทด อายุ   33  ปี บ้านเลขท่ี 61/4 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง            
นายนรชน   พาขุนทด  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากักตัว   21/3/2565 – 
31/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ   ถุงยังชีพ 

 
/48.เด็กชายธนพล   … 
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48.เดก็ชายธนพล   พาขุนทด อายุ   2.3  ปี บ้านเลขท่ี 61/4 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง            
นายนรชน   พาขุนทด  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากักตัว   21/3/2565 – 
31/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ   ถุงยังชีพ 

49.นางสาวชูชีพ  พันผล อายุ   50  ปี บ้านเลขท่ี 99/4 หมู่ที่  6  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง            
ป่วยโรคไต ไปฟอกไตที่โรงพยาบาลชัยบาดาล ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ มีคนป่วย และเจ้าหน้าที่ในแผนกติดเชื้อโควิด19 
มีอาการไข้ ไอ 2 วัน ไปซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจ ผลพบเชื้อโควิด19 รักษาตัว HI จอโรงพยาบาลชัยบาดาลรับไป
รักษาตัว   และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากักตัว   21/3/2565 – 31/3/2565  
ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ   ถุงยังชีพ 

50.เด็กชายธันวา  ตราสูงเนนิ อายุ   3  ป ีบ้านเลขท่ี 99/4 หมู่ที่  6  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง            
นางสาวชูชีพ    พันผล  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากักตัว   21/3/2565 – 
31/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ   ถุงยังชีพ 

51.นายอนันต์   โตเพชร อายุ   58 ปี บ้านเลขท่ี 99/4 หมู่ที่  6  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง            
นายนรชน   พาขุนทด  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากักตัว   21/3/2565 – 
31/3/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ   ถุงยังชีพ 

52.เด็กชายภาสกร   แดงเรือง อายุ   11 ปี บ้านเลขที่ 86 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง            
มีเพ่ือนในห้องและในโรงเรียนติดเชื้อโควิด19 ติดเชื้อ รักษาแบบ HI ที่บ้านแยก เลขที่ 86 หมู่ที่ 3 ต าบลนาโสม  และ
มีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาด ระยะเวลากักตัว   22/3/2565 – 1/4/2565  ขอรับการ
ช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คือ   ถุงยังชีพ 

53.นายทิม   แดงเรือง อายุ   57 ป ี บ้านเลขท่ี 86 หมู่ที่  3  ต าบลนาโสม เป็นผูส้ัมผัสเสี่ยงสูง   กับ
เดก็ชายภาสกร   แดงเรือง กักตัวที่บ้านเลขท่ี 86 หมู่ที่ 3 ต าบลนาโสม  และมีค าสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคระบาด ระยะเวลากักตัว   22/3/2565 – 1/4/2565  ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบล           
นาโสม   คือ  ถุงยังชีพ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่     22     เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 

                         
                         (  นายสมทรง    ช้างชนะ ) 

                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 


