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ปีที่ 24 ฉบับที่ 307 ประจำ�เดือนธันวาคม 2563

“หนาวนี้ ท� ำ ดี เ พื่ อ พ่ อ 2564”
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 พลโทนายแพทย์อำ�นาจ บาลี ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมกับนายวรานนท์ ยิ้มมงคล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พลอากาศตรีวิสุทธิ์ สมภักดี ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือน กองทัพอากาศ ดร.จำ�ลอง
อนันตสุข นายกสมาคมช่างภาพผูส้ อื่ ข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกลุ (ดีเจอ้อย) จากรายการ
คลื่นวิทยุกรีนเวฟ FM 106.5 MHz. พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย แถลงข่าว กิจกรรม “หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ 2564” ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563
โดยสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมกับ จังหวัดเลย กองทัพอากาศ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำ�กัด (มหาชน) พร้อมศิลปินดารา และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ 2564” เพื่อมอบเครื่องกันหนาว
แก่ผู้ประสบภัยหนาว จำ�นวน 3,500 ชุด ชุดกันหนาวเด็ก จำ�นวน 1,200 ชุด มอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องทำ�นํ้าเย็น ยา เวชภัณฑ์สำ�หรับห้องพยาบาล
โรงเรียนในชนบท ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคทางทันตกรรม พร้อมให้ความรู้ด้านสุขศึกษาโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้
ยังเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ เพื่อมอบเครื่องกันหนาวและตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ จำ�นวน 30 ครอบครัว ณ โรงเรียน
รวมไทยพัฒนา 2 ตำ�บลรวมไทยพัฒนา ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป ตำ�บลช่องแคบ อำ�เภอพบพระ และโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ตำ�บลมหาวัน
อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
และน้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์
ระหว่างวันที่ 3-30 ธันวาคม 2563

เรื่องเด่นในเล่ม
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รับมอบโล่รางวัลการประกวด
ร้านกาชาดออนไลน์ประจําปี 2563

อบรมภาคีเครือข่าย
การใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
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ครบ 100 ปี วันคล้ายวันสถาปนา
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

รับมอบโล่รางวัลการประกวด
ร้านกาชาดออนไลน์ประจําปี 2563
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมพิธีเปิดงานกาชาด
ออนไลน์ และรับมอบโล่รางวัลชมเชยการประกวดร้าน
กาชาดออนไลน์ประจาํ ปี 2563 ประเภทหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ พระราชทาน
จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
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ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย...ภาคใต้

วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งหน่วยครัวเคลื่อนที่
สภากาชาดไทย ณ สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำ�นวน 8,200 ชุด เพื่อนำ�ไปมอบให้แก่ผู้ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการนี้ได้มอบชุดธารนํ้าใจ ฯ ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำ�นวน 29,435 ชุด จังหวัดพัทลุง จำ�นวน 5,454 ชุด จังหวัด
นราธิวาส จำ�นวน 227 ชุด จังหวัดสงขลา จำ�นวน 1,000 ชุด และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำ�นวน 1,082 ชุด
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บรรยายพิเศษ แอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

อบรมภาคีเครือข่าย การใช้แอปพลิเคชัน
“พ้นภัย”
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายวันชัย คงเกษม
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธเี ปิดการอบรม
ภาคีเครือข่าย การใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” สภากาชาดไทย
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ณ หอประชุมศาลา
ประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางสุนษิ ฐิดา เพ็ชรด้วง ผูช้ ว่ ย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ นางนงรัตน์ คงเกษม
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดร่วมในพิธี

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 นางเยาวลักษณ์
ยอดโสภา หัวหน้างานอำ�นวยการข้อมูลและหัวหน้างานวิทยุสอื่ สาร
ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
เรื่อง “โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วย
เหลือผูป้ ระสบภัยผ่านระบบแอปพลิเคชัน (พ้นภัย)” ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกลไกการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ด้านความมัน่ คงพิเศษ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำ�เภอลำ�ลูกกา
จังหวัดปทุมธานี

ประชุมการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ และมาตรฐานสำ�หรับนักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้ า นการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบสาธารณภั ย ในพื้ น ที่ เขตกรุ ง เทพมหานคร ณ ห้ อ งประชุ ม สำ � นั ก ป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
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หารือเรื่องการรณรงค์ป้องกันความพิการ
แต่กำ�เนิดด้วยโฟลิกแอซิด
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะร่วมกับคุณฉัตรสุดา จันทร์ดยี งิ่ กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าพบนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อหารือเรื่องการรณรงค์
ป้องกันความพิการแต่กำ�เนิดด้วยโฟลิกแอซิด และการปักหมุดพิกัด GPS
ของผู้เปราะบาง ในแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือ
ผู้เปราะบาง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ ในยามเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที ณ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพ ฯ

แถลงข่าวมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ
ผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน
เพื่อส่งมอบแก่ผู้ป่วยพาร์กินสัน 76 จังหวัด นอกจากนี้ยังได้มีการประชุม
ร่วมกันระหว่างสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ สำ�นักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
และสำ � นั ก งานจั ด หารายได้ เกี่ ย วกั บ แนวทางการดำ � เนิ น งานและ
การสนับสนุนงบประมาณ ในโครงการเยี่ยมบ้านผู้เปราะบางทุกคน
ทุกหมูบ่ า้ นทัว่ ประเทศ ณ ห้องประชุมสำ�นักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
ชั้น 8 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ฯ

ประชุมออนไลน์ กับเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายกฤษฎา บุญราช ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบริหาร
กิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานในการประชุมออนไลน์ กับเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง
76 จังหวัด เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดประชุมเป็นประจำ�ทุก
2 เดือน ทัง้ นี้ ในการประชุมดังกล่าว ได้มวี าระแจ้งเพือ่ ทราบเกีย่ วกับการดำ�เนินงาน
โครงการเยีย่ มบ้านผูเ้ ปราะบางทุกคน ทุกหมูบ่ า้ นทัว่ ประเทศ โดยมี นายแพทย์พชิ ติ
ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
เข้าร่วมประชุมฯ และชี้แจงโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำ�นักงานบริหารกิจการเหล่า
กาชาด ชั้น 8 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย
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ประชุมสรุปบทเรียนโครงการรวมใจต้านภัยโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปบทเรียน”โครงการรวมใจ
ต้านภัยโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วยผู้แทนจาก IFRC
ICRC สำ�นักนโยบายยุทธศาสตร์ สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เหล่ากาชาดจังหวัด
ประจวบคิรีขันธ์ เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา สำ�นักบริหารกิจการเหล่ากาชาด ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สำ�นัก
สารนิเทศและสื่อสารองค์กร มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ องค์การยูนิเซฟ สมาคมพราว
และมูลนิธริ กั ษ์ไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารสิรนิ ธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ให้ความรู้และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
และคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้
และสร้างความตระหนักรูก้ ารป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในกลุม่ แรงงานข้ามชาติแก่ชาวเมียนมาร์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปทุมธานี
ณ Myanmar Development for fund อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะ
มอบชุดธารนํ้าใจ ฯ ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
จำ�นวน 4,000 ชุด เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ
ที่ถูกกักกันตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 และมอบชุดป้องกันเชื้อโรค PPE จำ�นวน
2,000 ชุด Single-Use N95 Mask จำ�นวน 10,000 ชิ้น
และ Surgical Mask จำ�นวน 10,000 ชิน้ ให้แก่บคุ ลากรทางการแพทย์เพือ่ ใช้ปอ้ งกันเชือ้ โควิด-19 ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รับมอบ ณ สำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
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ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19
ใน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 20 ธันวาคม 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะ
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับสำ�นักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดฯ ชมรม YEC (Young Entrepreneur Chamber
of commerce) สมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร
และปกครองจังหวัด ฯ ร่วมบรรจุชดุ ธารนํา้ ใจกูช้ วี ติ ฝ่าวิกฤติ
โควิด-19 จำ�นวน 1,000 ชุด ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” เพือ่ มอบให้กลุม่ เสีย่ งติดเชือ้ และแพร่เชือ้ แรงงาน
ต่างด้าว

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดสิงห์บุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา
ตะเคียนเกลีย้ ง พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ นำ�ชุดธารนํ้าใจ ฯ
มอบให้แก่ผปู้ ระสบวาตภัย จำ�นวน 198 ชุด ในอำ�เภอเมือง ฯ
อำ�เภอพรหมบุรี และอำ�เภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
และสอนการใช้แอปพลิเคชันพ้นภัย ในการร้องขอความช่วยเหลือ
ให้แก่ผู้นำ�ชุมชน

มอบชุดธารนํ้าใจฯแก่ผู้ประสบอัคคีภัย
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางสาวจุฑาทิพ
ศรีวิราช พยาบาล 4 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำ�ชุด
ธารนํ้าใจ ฯ ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
จำ�นวน 17 ชุด มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายใน
ซอยเพชรเกษม 62 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ
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ครบ 100 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
ครบ 100 ปี ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำ�คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกอบ
พิธีบวงสรวงเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ศาลพระภูมิหน้าสำ�นักงาน วางพวงมาลัยถวายสักการะ
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี) และถวายพวงมาลัยหน้าพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) อาคารเทิดพระเกียรติฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล
และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลากรดีเด่น ประจำ�ปี 2563 ได้แก่ นางสาวเบญจพร จิตรหาญ พยาบาล 6 สถานีกาชาดที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด นายพิบลู ย์ ศรีสงั ข์ พนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป และนายสินธุ์ มุง่ เขือ่ นกลาง
พนักงานรักษาความปลอดภัย สถานีกาชาดที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด ทัง้ นี้ ได้เน้นยํา้ ให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิ
ตามมาตรการป้องกันโควิด -19 โดยเว้นระยะห่างทางสังคมและสวมหน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ยังได้รับมอบกระเช้าและ
ของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดี และสวัสดีปีใหม่ 2564 จากบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด,
มูลนิธกิ รุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) , มูลนิธโิ คคา-โคลา ประเทศไทย บริษทั โคคา-โคลา
(ประเทศไทย) จำ�กัด, สำ�นักงานยุวกาชาด, กองบังคับการตำ�รวจทางหลวง, สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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กิจกรรมสถานีกาชาด
กิจกรรมถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 2

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 จัดอบรมการใช้งาน
“Application พ้ น ภั ย ” ในโครงการขยายผลและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ
และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ระยะที่ 3 ให้กับหน่วยงานระดับจังหวัด อำ�เภอ อปท.
และกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน อำ�เภอใน
พืน้ ที่ บึงกาฬ จำ�นวน 168 คน
หอประชุมทีว่ า่ การอำ�เภอ
เมืองบึงกาฬ และหอ
ประชุมที่ว่าการอำ�เภอ
บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 ร่วมกับเหล่ากาชาด
จังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบชุด
ธารนาํ้ ใจกูช้ วี ติ ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ทีร่ อ้ งขอผ่านแอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” ให้กับแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 จำ�นวน 100 ชุด
ให้แก่หมูบ่ า้ นคุม้ พญาไม้ อำ�เภอสามพราน ชุมชนหอพัก
เทศบาลซอย 5 ชุมชนซอยแหลมทองอุตสาหกรรม
ชุมชนหอพักซอยเทียนดัด ตำ�บลอ้อมใหญ่ ชุมชนหอพัก
ซอยหมอศรี ตำ�บลท่าข้าม และชุมชนโรงงานผลไม้
กระป๋องมาลี อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 โดยมอบชุดธารนาํ้ ใจกูช้ วี ติ ฝ่าวิกฤต COVID-19
พร้อมนํ้าดื่ม ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ให้กับ
แรงงานข้ามชาติจ�ำ นวน 106 ราย และคนไทยจำ�นวน 43 ราย
รวมเป็น 149 ราย และนม UHT สำ�หรับครอบครัวที่มีเด็ก
จำ�นวน 31 แพ็ค ณ แฟลตหรรษา ซอยสุขสวัสดิ์ 78 แยก
10 ตำ�บางจาก อำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 27 และ 30 พฤศจิกายน 2563 ส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติในพื้นที่ ทั้ง 4 ชุมชน ได้แก่บ้านหินแห่ บ้านกระแอกน้อย
บ้านเปือย อำ�เภอสำ�โรง และบ้านฮ่องอ้อ อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด
อุบลราชธานี นำ�โดย นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ถวาย
ชุดบรรเทาทุกข์ แด่พระภิกษุสงฆ์ทปี่ ระสบเหตุอคั คีภยั ณ วัด
ปากนํ้า อำ�เภอเมือง ฯ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งส่งคำ�ร้องขอ
ความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัย

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจัด
กิจกรรมประชุมประจำ�เดือนธันวาคม 2563 โดยมีกิจกรรม
พิเศษคือการแสดงของวงอังกะลุง นักร้องของชมรมฯ และ
ออกกำ�ลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สมาชิกร่วมกิจกรรมวันนี้
จำ�นวน 85 คน ณ สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ให้กับเหล่ากาชาด
จังหวัดอำ�นาจเจริญ สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำ�นาจเจริญ หน่วยงานระดับอำ�เภอ หน่วยงานระดับท้องถิ่น
ผู้แทนและแกนนำ�ชุมชน กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.จากทั้ง 7 อำ�เภอ จำ�นวน 3 รุ่น รวม 130 คน ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำ�นาจเจริญ
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มูลนิธิกรุงศรี มอบเงินช่วยเหลือผู้
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
และคณะ รับมอบเงิน จำ�นวน 400,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ
จำ�นวน 150 ถุง จากคุณพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยเลขานุการ
มูลนิธิกรุงศรี พร้อมด้วยคุณนัยนา ยังเกิด ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายกิจกรรมสังคม เพือ่ นำ�ไปช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ที่
ภาคใต้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 แพทย์หญิง ช. เขมศิริ
คงรักเกียรติยศ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
รับมอบแว่นสายตาและแว่นกันแดด จำ�นวน 385 อัน
จากบริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ให้แก่
ศูนย์จกั ษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย เพือ่ นำ�ไปช่วยเหลือ
ผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

สวัสดีปีใหม่ 2564
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 แพทย์หญิงอนงค์ เลขะกุล เข้ามอบ
ของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 แก่ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางวิมลรัตน์ พูลสุขโข
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค
จำ�นวน 17,307 บาท จากนายสนัน่ โสนาคา (กลุม่ ช่างตัดผมชาย)
เพือ่ นำ�ไปช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย ณ ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

มอบแว่นสายตาและแว่นกันแดด

ANNUAL REPORT 2019

กลุ่มช่างตัดผมชาย มอบเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย

