
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 
ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จังหวัดตาก

	 วันท่ี	 28	 กันยายน	 2563	 	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ ฯ น�ยกฤษฎ� บุญร�ช ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบริห�ร 
กิจก�รเหล่�ก�ช�ด และน�ยอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดต�ก พร้อมคณะ จัดกิจกรรมมอบหน้�ก�กอน�มัย 
แบบผ้� จำ�นวน 20,000 ชิ้น และแอลกอฮอล์ 70% จำ�นวน 160 ลิตร ให้กับผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลแม่สอด จังหวัดต�กพร้อมมอบ 
ชุดธ�รนำ้�ใจกู้ชีวิตฝ่�วิกฤตโควิด 19 จำ�นวน 56 ชุด ให้กับกลุ่มแรงง�นข้�มช�ติ และชุดธ�รนำ้�ใจกู้ชีวิตฝ่�วิกฤตโควิด 19  
จำ�นวน 10 ชุด เครื่องดื่มช้อคโกแล็ตชนิดผง จำ�นวน 10 ลัง ให้แก่มูลนิธิช่วยเหลือท�งสังคมเพื่อเด็กและสตรี ณ โรงเรียนอิสล�ม
ศึกษ� ตำ�บลแม่สอด อำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�ก พร้อมกันน้ีได้ให้คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และคว�มตระหนักในก�รป้องกันยับยั้ง 
ก�รแพร่เชื้อ เพื่อช่วยให้ก�รควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อ Covid-19 ระลอก 2 ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
      สำ�หรับก�รดำ�เนินโครงก�ร “รวมใจต้�นภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงง�นข้�มช�ติ” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษ�ยน 2563  
ถึง 25 กันย�ยน 2563 โดยอบรมอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขต่�งด้�ว หรือ อสต. ใน 7 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี สมุทรปร�ก�ร 
สมุทรส�คร นครปฐม ต�ก และปทุมธ�นี จำ�นวน 1,445 คน มอบหน้�ก�กอน�มัยแบบผ้� สำ�หรับเด็ก จำ�นวน 47,664 ชิ้น  
และหน้�ก�กอน�มัยแบบผ้� สำ�หรับผู้ใหญ่ จำ�นวน 319,540 ชิ้น มอบเจลแอลกอฮอล์ จำ�นวน 32,724 ชุด มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ 
จำ�นวน 465 เครื่อง และมอบชุดธ�รนำ้�ใจกู้ชีวิตฝ่�วิกฤตโควิด 19 จำ�นวน 10,804 ชุด

ปีที่ 24  ฉบับที่ 304 ประจำ�เดือนกันย�ยน 2563



 

 

 

	 วันท่ี	3	กันยายน	2563		 
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น 
บรรเท�ทุกข์ ฯ เป็นประธ�น
ในพิธีมอบชุดธ�รนำ้�ใจ ฯ  
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
โดยมนี�ยไมตร ีไตรติล�นันท์  
ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดสุโขทัย 

และน�ยกเหล่�ก�ช�ดจังหวัดสุโขทัย กล่�วต้อนรับ พร้อมมอบชุดธ�รนำ้�ใจ ฯ และนำ้�ดื่ม ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยท่ีได้รับ 
ก�รร้องขอผ่�นแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”  ณ ที่ว่�ก�รอำ�เภอสวรรคโลก และที่ว่�ก�รอำ�เภอศรีสำ�โรง จำ�นวน 2,000 ชุด  

	 วันที่	 8	 กันยายน	 2563	 
น�งส�วแน่งน้อย จุไธสง ผู้เชีย่วช�ญ 
พย�บ�ล 8 ฝ่�ยบรรเท�ทุกข์ 
ผู้ประสบภัย และคณะเป็นวิทย�กร
บรรย�ยให้คว�มรู้แก่ผู้เข้�อบรม
โครงก�ร “พัฒน�จิตอ�ส� สู่อ�ส� 
สมัครสภ�ก�ช�ดไทย” ในหลักสูตร 
“ก�รบรรเท�ภัยพิบัติ” จัดโดยเหล่�ก�ช�ดจังหวัดพระนครศรีอยุธย� โดยมีน�ยกฤษฎ� บุญร�ช ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น 
บริห�รกิจก�รเหล่�ก�ช�ด เป็นประธ�นเปิดง�น ณ หอประชุมองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธย� 

 วันที่	8,11,18	และ	27	กันยายน	2563 สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ ฯ มอบชุดธ�รนำ้�ใจ กู้ชีวิตฝ่�วิกฤติโควิด 19 ให้แก่แรงง�น
ข้�มช�ติที่ได้รับผลกระทบ จำ�นวน 517 ชุด  พร้อมหน้�ก�กอน�มัยแบบผ้�  รวมทั้งแจกแผ่นพับคว�มรู้เรื่องโรค COVID-19  
เจลล้�งมือ หนังสือนิท�นภ�ษ�พม่� และ booklets ให้แก่เด็กในศูนย์ก�รเรียนรู้แรงง�นข้�มช�ติ จำ�นวน 300 ชุด  
ณ ศูนย์ก�รเรียนรู้ Myanmamdf อำ�เภอธัญบุรี  ตล�ดส่ีมุมเมือง จังหวัดปทุมธ�นี ศูนย์รับดูบุตรแรงง�นต่�งด้�ว ศูนย์ให้บริก�ร
แรงง�นข้�มช�ติ (DIC) มูลนิธิรักษ์ไทย เขตบ�งขุนเทียน ซอย 14 แขวงแสมดำ� เขตบ�งขุนเทียน

มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ศูนย์พัฒนาเยาวชน

บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม  

มอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิต ให้แก่แรงงานข้ามชาติในเขตกรุงเทพ ฯ ปทุมธานี และจังหวัดชลบุรี
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ความเคลื่อนไหว 
ประมวลภาพข่าว 



 

 

 

 

	 วันท่ี	 9-10	 กันยายน	
2563	 น�งส�วสุกัญญ�  
ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้� 
ฝ�่ยบรรเท�ทกุขผ์ูป้ระสบภยั 
ร่วมกับสำ�นักง�นส�ธ�รณสุข
จังหวัดชลบุรี  ลงพื้นที่  
อำ�เภอบ�้นบงึ อำ�เภอพ�นทอง 

และอำ�เภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่ออบรมแกนนำ�อ�ส�สมัครต่�งด้�ว (อสต.) เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่� 2019 และก�รใช้  
“Application พ้นภัย “ ในก�รแจ้งขอคว�มช่วยเหลือสำ�หรับผู้ที่มีคว�มเสี่ยงติดเช้ือโควิด19 เพ่ือเป็นก�รป้องกันเฝ้�ระวัง 
และควบคุมโรคในแรงง�นข้�มช�ติ โดยมี อสต.แกนนำ�ช�วพม่� และช�วกัมพูช�เข้�ร่วมอบรมทั้งสิ้น จำ�นวน 40 คน

	 วันท่ี	15,	17	และ	25	กันยายน	2563	เจ�้หน�้ทีฝ่�่ยบรรเท�ทกุข์ผูป้ระสบภัย นำ�ชดุธ�รนำ�้ใจ ฯ มอบใหแ้กผู่ป้ระสบอคัคภัีย  
ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ณ สำ�นักง�นเขตวัฒน� ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ  
จำ�นวน 11 ชุด ณ ศูนย์เย�วชน เขตดุสิต จำ�นวน 17 ชุด และ ณ สำ�นักง�นเขตหนองแขม ซอยเพชรเกษม 71  
เขตหนองแขม กรุงเทพ ฯ จำ�นวน 10 ชุด ต�มลำ�ดับ

	 วันท่ี	16	กันยายน	2563	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นกัง�นบรรเท�ทกุข์ ฯ และคณะ ร่วมกบัน�งจุรีพร โพธ์ิปภ�พนัธ์ น�ยกเหล่�ก�ช�ด 
จังหวัดลพบุรี มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำ�นวน 6 เครื่อง อุปกรณ์กีฬ� จำ�นวน 3 ชุด อุปกรณ์ก�รเรียน 287 ชุด ตู้ทำ�นำ้�เย็น 
3 เครื่อง แปรงสีฟันและย�สีฟัน 314 ชุด ให้แก่โรงเรียนวัดเข�วงกฎ โรงเรียนพิบูลปัทม�คม และโรงเรียนห้วยแก้ว และถว�ย 
ชุดธ�รนำ้�ใจ ฯ แด่พระภิกษุสงฆ์วัดเข�วงกฎ และวัดห้วยแก้ว จำ�นวน 10 ชุด

อบรมการใช้แอปพลิเคชัน พ้นภัย จังหวัดชลบุรี

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย

มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ฯ   
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ความเคลื่อนไหว
ประมวลภาพข่าวประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว



มอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 ให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติชาวลาว   

 วันที่	 17	 กันยายน	2563	 เจ้�หน้�ท่ีฝ่�ยบรรเท�ทุกข์ผู้ประสบภัย สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ ฯ พร้อมด้วยน�งกุลทรัพย์ ช่ืนโกสุม 
น�ยกเหล่�ก�ช�ดจังหวัดเลย และคณะ ลงพื้นที่มอบชุดธ�รนำ้�ใจกู้ชีวิตฝ่�วิกฤตโควิด 19 ให้กลุ่มแรงง�นข้�มช�ติช�วล�ว จำ�นวน  
203 ชุด ณ วัดบ้�นป�กห้วย ตำ�บลหนองผือ วัดบ้�นอ�ฮี ตำ�บลอ�ฮี และโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พชุมชนตำ�บลบ้�นแก่งม่วง  
ตำ�บลนำ้�ทูน อำ�เภอท่�ลี่ จังหวัดเลย  

 
 วันที่	 16	 กันยายน	 2563 น�งณัฐวดี พูลอำ�ไภย์ หัวหน้� 
กลุ่มง�นช่วยอำ�นวยก�ร และคณะมอบกระเช้�แสดงคว�ม
ยินดีเน่ืองในโอก�สวันคล้�ยวันสถ�ปน�กรมกิจก�รพลเรือน 
ทห�รอ�ก�ศ กองทัพอ�ก�ศ ครบ 17 ปี โดยมีพลอ�ก�ศตรี  
ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้�กรมกิจก�รพลเรือนทห�รอ�ก�ศ รับมอบ 
ณ กรมกิจก�รพลเรือนทห�รอ�ก�ศ กองทัพอ�ก�ศ กรุงเทพ ฯ

อวยพร กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบ 17 ปี

มอบส่ิงของเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคระบาด COVID-19

 วันท่ี	 17	 กันยายน	 2563 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ ฯ พร้อมด้วยน�งมลสุด� ชำ�นิประศ�สน์ เจ้�หน้�ท่ีประส�นง�น 
โครงก�รเสริมสร้�งด้�นก�รลดคว�มเส่ียงจ�กภัยพิบัติ  ตรวจเยี่ยมและมอบชุดธ�รนำ้�ใจ ฯ จำ�นวน 268 ชุด พร้อมหน้�ก�กอน�มัย 
แบบผ้� เคร่ืองวัดอุณหภูมิร่�งก�ย แอลกอฮอล์ล้�งมือชนิดเจล โปสเตอร์แนะนำ�ก�รใช้หน้�ก�กอน�มัยท่ีถูกต้อง โดยมีคุณพ่อพนศรี 
ทองคำ� เจ้�อ�ว�สวัดอัครเทวด�มีค�แอล และคุณพ่อธงชัย ทองรส ผู้จัดก�รบ้�นเอื้ออ�รี สะพ�นใหม่ ให้ก�รต้อนรับและร่วมมอบ  
ณ วัดอัครเทวด�มีค�แอล สะพ�นใหม่ ถนนพหลโยธิน เขตบ�งเขน กรุงเทพ ฯ
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ความเคลื่อนไหว 
ประมวลภาพข่าว 



ทําความสะอาดบริเวณชายฝ่ังทะเล

 
	 วันที่	 22	 กันยายน	 2563	น�ยเกียรติศักดิ์ ยันตะระปกรณ์ 
หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ ฯ มอบตู้ย�
ส�มัญประจำ�บ้�น จำ�นวน 2 ตู้ พร้อมถุงมือย�ง 2 กล่อง ให้แก่
สำ�นกัง�นเขตปทมุวัน เพือ่แสดงคว�มขอบคุณทีใ่ห้คว�มอนเุคร�ะห์
ในก�รจัดเกบ็ขยะสิง่ปฏิกูลต�่ง ๆ ของสำ�นกัง�นฯ โดยมีน�งสวุรรณ 
ศิริมุจลินท์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รเขตปทุมวัน รับมอบ ณ สำ�นักง�น
เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ

มอบตู้ยาสามัญประจําบ้าน

 วันที่	 19	 กันยายน	 2563	  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ ฯ ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมทำ�คว�มสะอ�ดบริเวณช�ยฝ่ังทะเล  
เน่ืองในวันอนุรักษ์ช�ยฝ่ังส�กลครั้งที่ 18 (International Coastal Cleanup Day (ICC Day)) ร่วมกับบริษัท ด�ว เคมิคอล  
ณ ห�ดนำ้�ริน-ห�ดพยูนและห�ดพล� อำ�เภอบ้�นฉ�ง จังหวัดระยอง

 
	 วนัที	่21	กนัยายน	2563		
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
บรรเท�ทุกข์ ฯ และคณะ
รว่มกับน�งดลวส� บุญเลศิ 
น�ยกเหล่�ก�ช�ดจังหวัด
ปทุมธ�นี และคณะกรรม
เหล�่ก�ช�ดจังหวัดปทมุธ�น ี 
พ ร้อมด้วยเจ้�หน้�ที่  

คณะกรรมก�รก�ช�ดระหว่�งประเทศ (ICRC) ร่วมมอบพัดลมติดผนัง จำ�นวน 3 ตัว พัดลมอุตส�หกรรม จำ�นวน 2 ตัว  
ตู้ทำ�นำ้�เย็น 3 ตู้ ย�สีฟัน 648 หลอด แปรงสีฟัน 600 อัน หน้�ก�กอน�มัย 1,302 ชิ้น ผักก�ดดอง 960 กระป๋อง และเสื้อผ้�  
106 ตัว ให้แก่สถ�นคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งช�ยธัญญบุรี ฯ  ณ ห้องประชุมสถ�นคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งช�ยธัญญบุรี ฯ จังหวัดปทุมธ�นี

มอบพัดลม ตู้ทํานํ้าเย็น และส่ิงของบริจาค ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี 
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เปิดโครงการเรือกาชาดจังหวัดสมุทรสาคร (รัก-สะ-นา-วา)

เยี่ยมโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคล่ือนที่

	 วันที่	 24	กันยายน	2563 น�งสุนิษฐิด� เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ ฯ เป็นประธ�นก�รประชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินง�น 
กิจกรรม “หน�วนี้ทำ�ดีเพ่ือพ่อ 2564” เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่และกำ�หนด 
รูปแบบในก�รจัดกิจกรรม เพ่ือเป็นก�รช่วยเหลือบรรเท�ทุกข์ผู้ย�กไร้และ 
ผู้ด้อยโอก�สในถ่ินทุรกันด�รที่ประสบภ�วะอ�ก�ศหน�วเย็นให้มี 
สุขภ�พอน�มัยและคุณภ�พชีวิตให้ดีขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติก�รภัยพิบัติ ฯ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม “หนาวนี้ทําดีเพื่อพ่อ 2564”

	 วันท่ี	23	กันยายน	2563	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ ฯ เป็นประธ�นในพิธีเปิดโครงก�รเรือก�ช�ดจังหวัดสมุทรส�คร (รัก-สะ-น�-ว�) 
เฉลมิพระเกยีรติสภ�น�ยกิ�สภ�ก�ช�ดไทย ประจำ�ปี 2563 สำ�หรบัก�รดำ�เนนิโครงก�รเรอืก�ช�ดจังหวดัสมทุรส�คร (รกั-สะ-น�-ว�) เฉลมิพระเกยีรติสภ�
น�ยิก�สภ�ก�ช�ดไทย ประจำ�ปี 2563 เป็นเรือลำ�ที ่2 ของสภ�ก�ช�ดไทย ท่ีไดรั้บพระมห�กรุณ�โปรดเกล้� ฯ พระร�ชท�นน�มช่ือเรือว่� “รักษน�ว�” 
(รัก-สะ-น�-ว�) จ�กสมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี อุปน�ยิก�ผู้อำ�นวยก�รสภ�ก�ช�ดไทย 
เมื่อปี พ.ศ. 2559 เพื่อออกหน่วยบริก�รหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ท�งนำ้� ณ วัดท่�กระบือ ตำ�บลบ�งย�ง อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรส�คร

	 วันท่ี	24	กนัยายน	2563	ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นบรรเท�ทุกข์ฯ พรอ้มด้วยแพทยห์ญิงก�นด� ลมิิตเล�หพนัธ์ุ หวัหน�้ฝ่�ยบรกิ�รท�งก�รแพทย ์ 
เยี่ยมโครงก�รรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคล่ือนท่ี สภ�ก�ช�ดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ปฏิบัติง�นตรวจรักษ� 
และผ่�ตดัต� แก่ประช�ชนทีด่อ้ยโอก�ส ณ โรงพย�บ�ลส่งเสรมิสุขภ�พตำ�บลบ�้นชำ�ฆ้อ อำ�เภอเข�ชะเม� จังหวัดระยอง วันที ่21-25 กันย�ยน 2553  
โดยมีน�ยสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดระยอง และน�ยกเหล่�ก�ช�ดจังหวัดระยอง พร้อมมอบชุดของขวัญ ให้แก่ผู้ที่ได้รับ 
ก�รผ่�ตัดต� พร้อมกันนี้น�งศรัญย� ชัชว�ลพ�ณิชย์ ผู้จัดก�รส่วนหน่วยง�นชุมชนสัมพันธ์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)  
มอบเงินจำ�นวน 150,000 บ�ท ชมรมแม่ดีเด่น มอบเงินจำ�นวน 20,000 บ�ท ให้แก่สำ�นักง�นเหล่�ก�ช�ดจังหวัดระยอง เพ่ือสนับสนุน 
ก�รดำ�เนินง�นของโครงก�รฯ โดยมีผู้ม�รับบริก�รตรวจรักษ�จำ�นวน 233 ร�ย และได้รับก�รผ่�ตัด รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 144 ร�ย  
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 วันท่ี	 25-26	 สิงหาคม	 2563 น�ยแพทย์พิชิต  
ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ ฯ  
และคณะร่วมประชุมแลกเปล่ียนคว�มรู้และถอด 
บทเรียนก�รดำ�เนินง�นเฝ้�ระวัง ป้องกันโรคโควิด 19  
ในกลุ่มแรงง�นต่�งด้�ว ณ โรงแรมโกลเด้น ซี หัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เยี่ยมชมภารกิจของสํานักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

ประชุมถอดบทเรียนความรู้เร่ืองโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

	 วันที่	25	กันยายน	2563	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ ฯ และคณะ ให้ก�รต้อนรับนักศึกษ�พย�บ�ลชั้นปีท่ี 1 ของสถ�บันศรีสวรินทิร�
สภ�ก�ช�ดไทย ม�ศึกษ�ดูง�นด้�นก�รจัดก�รง�นบรรเท�ทุกข์ผู้ประสบภัย โดยมีเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยบรรเท�ทุกข์ผู้ประสบภัย บรรย�ยเกี่ยวกับภ�รกิจ
ด้�นก�รบรรเท�ทุกข์ผู้ประสบภัยของสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ และเยี่ยมชมคลังสัมภ�ระผู้ประสบภัย ณ สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ ฯ       

 

   

 

 วันที่	17	และ	22	กันยายน	2563	
ร่วมกบัจุฬ�ลงกรณม์ห�วิทย�ลัย (จุฬ�อ�รี) 
จัดอบรมก�รบูรณ�ก�ร ก�รดแูลผู้สูงอ�ยุ
และแกนนำ�ครูสุขภ�พ สู่ก�รดูแลตนเอง
เพือ่เปน็ผู้สูงวัยสุขภ�พดีมีคว�มสุขรุ่นท่ี 1 
ณ อ�ค�รบริพตัรวรอุทศิ ชมุชนส�มแพร่ง 
แขวงศ�ลเจ้�พ่อเสือ เขตพระนคร 

 วันที่	2	กันยายน	2563 จัดกิจกรรม
ประชุมประจำ�เดือนกันย�ยน 2563  
และพิธปีดิโครงก�รอบรมดนตรีอังกะลงุ 
ของชมรมผู้สูงอ�ยุสถ�นีก�ช�ดท่ี 7 
อบุลร�ชธ�น ีโดยคุณนภ�พร เมฆ�ผอ่งอำ�ไพ  
พัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด เป็นประธ�นในพิธีปิดโครงก�ร

สถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) กรุงเทพ ฯ

สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
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 	วันที่	 11	 กันยายน	 2563	 
น�ยวริจุ วชัิยบุญ รองผู้ว�่ร�ชก�ร
จงัหวัดอุบลร�ชธ�น ี เป็นประธ�น
ก�รประชมุเชงิปฏิบัติก�ร ก�รใชง้�น 
แอพพลิเคชั่น“ พ้นภัย” ร่วมกับ
สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�
ส�ธ�รณภัย จังหวัดอุบลร�ชธ�นี 
จำ�นวน 2 รุ่น 60 และโดยมี 
เจ้�หน้�ท่ีจ�กสำ�นักง�นป้องกัน 

และบรรเท�ส�ธ�รณภัย จังหวัดอุบลร�ชธ�นี ซึ่งผ่�นก�รอบรมก�รใช้ง�นแอพพลิเคชั่นพ้น ร่วมเป็นวิทย�กรให้คำ�แนะนำ�ประจำ�กลุ่ม

สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ)

	 วันท่ี	 15	 กันยายน	 2563 ร่วมกับเหล่�ก�ช�ดจังหวัดสมุทรส�คร 
และเครือข่�ยองค์กรข้�มช�ติ มอบชุดธ�รนำ้�ใจกู้ชีวิตฝ่�วิกฤติโควิด 19  
พร้อมนำ�้ด่ืม นมสำ�หรับเด็ก  หน�้ก�กผ้�สำ�หรับผู้ใหญแ่ละเด็ก ใหักบัแรงง�น
ข้�มช�ติที่ได้รับผลกระทบท�งเศรษฐกิจจ�กโควิด 19 ณ ชุมชนหมู่บ้�น 
มห�ชัยนิเวศน์ ตำ�บลโคกข�ม อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรส�คร 

สถานีกาชาดที่ 11วิเศษนิยม

 

 

	 วันที่	 30	 สิงหาคม	 2563	 ร่วมกับ 
เหล่�ก�ช�ดจังหวัดนครศรีธรรมร�ช  
และเครือข่�ยองค์กร UNICEF (มูลนิธิรักษ์
ไทยนครศรีธรรมร�ช)  มอบชุดธ�รนำ้�ใจกู้ชีวิต 
ฝ่�วิกฤตโควิด 19 ให้กับแรงง�นข้�มช�ติ พร้อม
นมกล่อง  หน้�ก�กผ้� จำ�นวน 75 ชุด ณ ศูนย์
ก�รเรยีนรูเ้ด็กข�้มช�ติ อำ�เภอขนอม และบ้�น
พกัแรงง�น อำ�เภอสิชล จังหวดันครศรธีรรมร�ช    

	 วันท่ี	 1-2	 กันยายน	 2563  ร่วมฝึก 
ก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ระดับ
กลุม่จงัหวัดภ�คใต้ฝัง่อ�่วไทย ประจำ�ป ี2563  
(SDMEx2020) พร้อมทัง้นำ�เสนอ Application  
“พ้นภัย” ณ โรงแรม ดิโอว�เลย์ และ 
ศูนยป้์องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย เขต 11  
สรุ�ษฎรธ์�นี อำ�เภอพุนพนิ จงัหวัดสรุ�ษฎรธ์�นี

สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 วนัที	่9	และ	14-15	กนัยายน	2563	 รว่ม
กับเหล่�ก�ช�ดจังหวัดปัตต�นี โดยน�งอนุรี  
วิศิษฎ์วงศ์ น�ยกเหล่�ก�ช�ดจังหวัดปัตต�นี 
และเครือข่�ยองค์กรด้�นประช�กรข้�มช�ติ 
(MWG) ศูนย์อภิบ�ลผู้เดินท�งทะเลปัตต�นี 
(Stellamaris) มอบชุดธ�รนำ้�ใจกู้ชีวิต 
ฝ่�วกิฤตโควดิ  279 ชุด นมกล่อง เจลแอลกอฮอล์ 
หน้�ก�กผ้� สื่อคว�มรู้วิธีใช้หน้�ก�กอน�มัย
แบบผ้�ที่ถูกต้อง 3 ภ�ษ� (ไทย พม่� กัมพูช�) ณ ซอยอ�รีย์  วัดแหลมนก ชุมชนยูโย ชุมชนสะพ�นปล� และศูนย์อภิบ�ลผู้เดินท�งทะเลปัตต�นี 
(Stellamaris) ณ อำ�เภอเมืองปัตต�นี จังหวัดปัตต�นี

	 วันที่	22	กันยายน	2563	ร่วมกับมูลนิธิ
ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vission 
Foundation of Thailand)  มอบชุดธ�รนำ�้ใจ 
ฝ่�วิกฤติโควิด 19 ให้กับแรงง�นข้�มช�ติ 
จำ�นวน 382 ชุด พร้อมมอบนมพ�สเจอไรซ ์
ใหกั้บเดก็ จำ�นวน 548 แพค็ และออกปฏิบตังิ�น 
ร่วมกบัองค์กรระหว�่งประเทศเพือ่ก�รโยกย้�ย 
ถิ่นฐ�น (IOM) มอบชุดธ�รนำ้�ใจฝ่�วิกฤติ 
โควิด – 19 ให้กับแรงง�นข้�มช�ติ จำ�นวน 464 ชุด พร้อมมอบนมพ�สเจอไรซ์ให้กับเด็ก จำ�นวน 129 แพ็ค

 วันที่	14	 -15	กันยายน	2563	  ร่วมกับ
น�ยอำ�เภอเก�ะสมุย และคณะ ปฏิบัติง�น
โครงก�ร “รวมใจต้�นภัย COVID-19 ในกลุ่ม
แรงง�นข้�มช�ติ” ในพื้นท่ีอำ�เภอเก�ะสมุย 
จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี จำ�นวน 201 ชุด  
ณ วัดพม่� (ภ�ยในบริเวณวัดสว่�งอ�รมณ์)  
ตำ�บลบ่อผุด อำ�เภอเก�ะสมยุ จังหวดัสุร�ษฎรธ์�น ี   

 วันที่	28	กันยายน	2563	น�งส�วนฤมล 
พรหมว� หัวหน้�สถ�นีก�ช�ดเทพรัตน์  
(สถ�นีก�ช�ดที่ 13 จังหวัดต�ก) พร้อมคณะ 
มอบเคร่ืองวัดอุณหภูมิร่�งก�ยแบบอินฟ�เรด 
จำ�นวน 186 เครือ่ง ให้แก่ศนูย์ประส�นง�นก�ร
จัดก�รเด็กต่�งด้�ว เพื่อป้องก�รก�รแพร่
ระบ�ดของเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (โควิด-19)  

โดยมีน�ยพงศกร ทองคำ� ผอ.กลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ� สพป.ต�ก เขต 2 รับมอบ ณ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ต�ก เขต 2 
จังหวัดต�ก

สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช (ต่อ)

สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)
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	 วันท่ี	18	กันยายน	2563 รศ.(พิเศษ) ทพญ.ดร.สมใจ  
ส�ตร�ว�หะ ประธ�นโครงก�รทันตกรรมจัดฟันสัญจร 
เพ่ือผู้ป่วยป�กแหว่งเพด�นโหว่ สม�คมทันตแพทย์ 
จัดฟันแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ทพญ.ฐิฏิม� ศุขเขษม  
ผู้ช่วยหัวหน้�ฝ่�ยบริก�รท�งก�รแพทย์ สำ�นักง�น 
บรรเท�ทุกข์ ฯ และน�งนภ�เพ็ญ จันใด สำ�นักโครงก�ร
พระร�ชดำ�ริโครงก�รเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรม
พิเศษ เป็นผู้แทนมอบเงิน จำ�นวน 1,000,000 บ�ท  
จ�กผู้มีจิตศรัทธ� เพ่ือสนับสนุนโครงก�รศัลยกรรม 
ตกแต่งแก้ไขป�กแหว่ง-เพด�นโหว่และคว�มพิก�รอ่ืน 
และโครงก�รย้ิมสวยเสียงใส สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ ฯ  
โดยมีน�ยแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยก�ร 
สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติก�ร 
ภัยพิบัติ ฯ

	 วันท่ี	 29	 กันยายน	 2563	น�ยตง  
ธีระนุสรณ์กิจ กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่
และประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร บริษัท  
เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จำ�กัด และคณะ  
มอบเงินช่วยเหลือสงเคร�ะห์เด็กผู้ย�กไร้  
จำ�นวน 548,617 บ�ท โดยมีผู้อำ�นวยก�ร 
สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ ฯ รับมอบ ณ  
ศูนย์ปฎิบัติก�รภัยพิบัติ ฯ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย บริจาคส่ิงของสนับสนุนกิจกรรมสํานักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กผู้ยากไร้
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