
รายงาน 
เหตุอุถกภัยแม่โร่  

เทศบาลต าบลแม่ไร ่
จัดถ ำไดย งำนป๋องกันและบรรเถำสำธำรณภัย  



เหตุอุถกภัยน ๊ำป่ำโหลหลำกฉับพลัน  

เน่ืองจำกวันถ่ี 7 ตุลำคม 2565เวลำ22.30 น. 

โด้เกิดเหตุน ๊ำป่ำโหลหลำกเข้ำพ๊ืนถ่ีต ำบลแม่โร่ 

หมู่ถ่ี 2,5,6,7,8 และ9 เป็นเหตุให้ประชำชนโด้รับ

ควำมเดือดร้อนเป็นจ ำนวนมำก  

เทศบาลต าบลแม่ไร่ 



เทศบาลต าบลแม่ไร่น าโดยนายไพศาล พรมมาลี 
นายกเทศมนตรตี าบลแม่ไร่ ได้เข้าช่วยเหลือในเบ้ืองต้น
ร่วมกับนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอ าเภอแม่จนั กูภ้ยั

อมัรนิทร  ์กูภ้ยัแสงธรรมแม่จนั กูภ้ยัทพัยัง้แม่จนั 
กูภ้ยัพรหมวิหารแม่สาย กูภ้ยัสยามแม่จนั และ กูภ้ยั
สยามแม่สาย ได้ลงพ้ืนท่ีให้การช่วยเหลือประชาชนจนเสร็จส้ิน
การช่วยเหลือเบ้ืองต้น เ ม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2565 เวลา 03.30
น.  

รำยงำนเหตุอุถกภัย  เทศบาลต าบลแม่ไร่ 

วนัที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 22.30 



วนัที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 22.30 

นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอ าเภอแม่จนั 
กูภ้ยัอมัรนิทร  ์กูภ้ยัแสงธรรมแม่จนั กูภ้ยั
ทพัยัง้แม่จนั กูภ้ยัพรหมวิหารแม่สาย กูภ้ยั
สยามแม่จนั และ กูภ้ยัสยามแม่สาย ได้ลง
พื้นท่ีให้การ 
ช่วยเหลือประชาชนจนเสร็จสิน้การ
ช่วยเหลือเบือ้งตน้ เมื่อวนัที่ 8 ตุลาคม 
2565 เวลา 03.30น.  

รำยงำนเหตุอุถกภัย  เทศบาลต าบลแม่ไร่ 



• น ้าป่าไหลหลากฉับพลนั ไดไ้หลเขา้

ท่วมบา้นเรอืนของประชาชนในพืน้ที่

ต าบลแม่ไร่ หมู่ที่ 2,5,6,7,8และ9 ท า

ใหท้รพัยส์ินประชาชนไดร้บัความ

เสียหาย จ านวน 830 ครวัเรอืน 

เทศบาลต าบลแม่ไร่ 



ภำพควำมเสียหำย เทศบาลต าบลแม่ไร่ 



ภำพควำมเสียหำย เทศบาลต าบลแม่ไร่ 



ภำพควำมเสียหำย เทศบาลต าบลแม่ไร่ 



ภำพควำมเสียหำย เทศบาลต าบลแม่ไร่ 

เหตุอุทกภยัท าใหบ้า้นเรอืน  และ  
ทรพัยส์ินของประชาชนไดร้บัผล   
กระทบและเสียหายประมาณ  830  

 หลังคา และบ้านเรือนท่ีถูกน ้าพัดพา 
 

ดินโคลนเขา้ท่วมบา้นเรอืนท าให  ้ 
ที่นอน เคร ือ่งใชภ้ายในบา้น   

ทรพัยส์ินเสียหายแทบทัง้หมดจ านวน   
265 ครัวเรือน 



 วันถ่ี  8 ตุลำคม  2565 

 วันท่ี 8 ตุลาคม 2565 เมื่อเวลา 09.00 น. #เทศบาลต าบล
แม่ไร่ ร่วมกับ #หน่วยพัฒนาการเคลื่อนท่ี35  #เทศบาลต าบล
แม่จัน #องค์การบริหารส่วนต าบลแม่จัน  
#เทศบาลต าบลป่าซาง #เทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก  
#เทศบาลต าบลสันทราย#เทศบาลต าบลจันจว้า #องค์การ
บริหารส่วนต าบลจอมสวรรค์ #องค์การบริหารส่วนต าบล 
สันทราย #องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง และองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าตึง และ #เทศบาลต าบลสายน้ าค า#
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า 

เทศบาลต าบลแม่ไร่ 

 ไดล้งพื้นท่ีใหค้วามช่วยเหลือประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อน โดยไดมี้การลา้งท าความสะอาดผิวจราจร บา้นเรือนประชาชน วดั  พื้นท่ีสาธารณะในต าบลแม่ไร่ ซ่ึงทางเทศบาลต าบล
แม่ไร่ไดจ้ดัเตรียมอาหารและน ้าด่ืมเพ่ือแจกจ่ายใหก้บัประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนในพ้ืนท่ี และนายวรายทุธ ค่อมบุญ  #นายอ าเภอแม่จนั ไดล้งพ้ืนท่ีมอบถุงยงัชีพใหก้บัประชาชน
ท่ีไดรั้บความเดือดร้อน จ านวน 300 ถุง ต่อมาเวลา 20.00 น. จึงไดเ้สร็จส้ินภารกิจการช่วยเหลือประจ าวนั 

 



มีกำรวำงแผนก่อนลงพ๊ืนถ่ี  

• วนัที่ 8 ตุลาคม 2565  

ก่อนลงพืน้ที่ใหค้วามชว่ยเหลือ เทศบาลต าบล

แม่ไร่น าโดย หวัหน้าฝ่ายอ านวยการไดม้ีการ

วางแผนร่วมกนักบั องคก์รปกครองส่วนถิ่นที่

สนับสนุนการชว่ยเหลือ 

เทศบาลต าบลแม่ไร่ 



มีกำรวำงแผนก่อนลงพ๊ืนถ่ี  

• วนัที่ 8 ตุลาคม 2565  

ก่อนลงพืน้ที่ใหค้วามชว่ยเหลือ เทศบาลต าบล

แม่ไร่น าโดย หวัหน้าฝ่ายอ านวยการไดม้ีการ

วางแผนร่วมกนักบั องคก์รปกครองส่วนถิ่นที่

สนับสนุนการชว่ยเหลือ 

เทศบาลต าบลแม่ไร่ 



หน่วยงานที่ส นับส นุนการช่วย เหลือ  ในวันที่  8  ต .ค . 65  

1.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35  
2.เทศบาลต าบลแม่จัน  
3.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่จัน   
4.เทศบาลต าบลป่าซาง        
5.เทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก 
6.เทศบาลต าบลสันทราย 
7.เทศบาลต าบลจันจว้า  
8.องค์การบริหารส่วนต าบลจอมสวรรค์   
9.องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย   
10.องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง    
11.เทศบาลต าบลสายน้ าค า 
12.องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า  



    วนัที่ 8 ตุลาคม 2565 เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลต าบล 

แม่ไร่ร่วมกบั หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35เทศบาลต าบลแม่จนั 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่จนั เทศบาลต าบลป่าซาง เทศบาล
ต าบลท่าขา้วเปลือก  เทศบาลต าบลสนัทราย#เทศบาลต าบล     จนัจ
วา้ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลจอมสวรรค  ์องคก์ารบรหิารส่วนต าบล
สนัทราย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลป่าตึง   และ เทศบาลต าบลสาย
น า้ค า องคก์ารบรหิารส่วนต าบลศรคี า้  ไดล้งพืน้ที่ใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนที่ไดร้บัความเดือดรอ้น  
โดยไดม้ีการลา้งท าความสะอาดผิวจราจร บา้นเรอืนประชาชน วดั 
พืน้ที่สาธารณะในต าบลแม่ไร  ่ ซึง่ทางเทศบาลต าบลแม่ไร่ได ้
จดัเตรยีมอาหารและน า้ดื่มเพื่อแจกจ่ายใหก้บัประชาชนที่ไดร้บัความ
เดือดรอ้นในพืน้ที่ และนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอ าเภอแม่จนั ไดล้ง
พืน้ที่มอบถุงยงัชพีใหก้บัประชาชนที่ไดร้บัความ 
เดือดรอ้น จ านวน 300 ถุง ต่อมาเวลา 20.00 น. จึงได้เสร็จส้ินภารกิจการ
ช่วยเหลือประจ าว ัน 

เทศบาลต าบลแม่ไร่ การช่วยเหลือ 



เทศบาลต าบลแม่ไร่ การช่วยเหลือหลังเกิดภัย  

มอบน ๊ำด่ืมและข้ำวกล่องให้แก่ผู้ประสบภัย 



เทศบาลต าบลแม่ไร่ การช่วยเหลือ 

มอบน ๊ำด่ืมและข้ำวกล่องให้แก่ผู้ประสบภัย 



 วันถ่ี  9 ตุลำคม  2565 

 วันท่ี 9 ตุลาคม 2565 เม่ือเวลา 09.00 น. #เทศบาล
ต าบลแม่ไร่ ร่วมกับ #องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย #
หน่วยพัฒนาการเคล่ือนท่ี35 #เทศบาลต าบลแม่จัน #องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่จัน #เทศบาลต าบลป่าซาง #เทศบาลต าบล
ท่าข้าวเปลือก #เทศบาลต าบลสันทราย#เทศบาลต าบลจันจว้า #
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมสวรรค์ #องค์การบริหารส่วนต าบล
สันทราย #องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง และ #เทศบาลต าบล
สายน ้าค  า#องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  ้า  ได้ลงพื้นท่ีให้ความ
ช่วยเหลือ 

เทศบาลต าบลแม่ไร่ 

 ใหค้วามช่วยเหลือประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อน พื้นท่ี โดยไดมี้การลา้งท าความสะอาดผวิจราจร และไถดนัดินโคลนออกจากผวิถนน บา้นเรือนประชาชน วดั ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ พื้นท่ีสาธารณะ 
โรงแรมร้านคา้ในต าบลแม่ไร่ซ่ึงทางเทศบาลต าบลแม่ไร่ไดจ้ดัเตรียมอาหารและน ้าด่ืมเพือ่แจกจ่ายใหก้บัประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนในพื้นท่ี และ นายวรายทุธ ค่อมบุญ นายอ าเภอแม่จนั ไดล้ง
พื้นท่ีใหก้  าลงัใจกบัประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนและดูการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีเพือ่ขวญัก าลงัใจและความเรียบร้อยต่อไป 



หน่วยงานที่สนับสนุน  
ใหก้ารช่วยเหลือ  



เทศบาลต าบลแม่ไร่ หน่วยงำน/อปถ.ถี่ให้กำรช่วยเหลือสนับสนุน 



เทศบาลต าบลแม่ไร่ หน่วยงำน/อปถ.ถี่ให้กำรช่วยเหลือสนับสนุน 



เทศบาล 

ต าบลแม่ไร ่

การช่วยเหลือหลังเกิดภัย  





ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเถศบาลต าบลแม่โร่  



เทศบาลต าบลแม่ไร่ ป้องกันและบรรเถาสาธารณภัย  ถต.แม่โร่ 

มีภัย มีเรา 



หน่วยงำนถ่ีสนับสนุนกำรช่วยเหลือ   เทศบาลต าบลแม่ไร่ 

1.อส.กองร้อยอ าเภอแม่จัน 
2. ไฟฟ้าอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
4. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 35  
5. เทศบาลต าบลแม่จัน   
6. เทศบาลต าบลป่าซาง  
7. เทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก  
8. เทศบาลต าบลสันทราย 
9. เทศบาลต าบลจันจว้า 
10. เทศบาลต าบลสายน้ าค า  
11. องค์การบริหารส่วนต าบลจอมสวรรค์  
12. องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย  
13. องค์การบริหารส่วนต าป่าตึง  
14. องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า 
15. เทศบาลต าบลแม่ค า 
16. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่จัน 
17.เทศบาลต าบลห้วยไคร้                                           องค์กรเอกชน/มูลนิธิกู้ภัยต่างๆ 

1.กู้ภัยอัมรินทร์ กู้ภัยแสงธรรมแม่จัน 2.กู้ภัยทัพยั้งแม่จัน 3.กู้ภัยพรหมวิหารแม่สาย  
4.กู้ภัยสยามแม่จัน 5.กู้ภัยสยามแม่สาย 



กิจกรรมจิตอำสำช่วยผู้ประสบภัยน ๊ำถ่วมแม่โร่  

 วันที่ 10 ตุลาคม  2565 เวลา  09.30 น. ฝ่ายป้องกัน
อ าเภอแม่จันได้จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยน้ าท่วม 
โดย นายวรายุทธ ค่อมบุญ #นายอ าเภอแม่จัน เป็นประธาน
กิจกรรมจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยใน
พื้นที่ต าบลแม่ไร่ ณ  วัดสันกอง หมู่ที่ 7 ต าบลเเม่ไร่ อ าเภอ
แม่จันน าทีมฝ่ายปกครองแม่จัน ร่วมกับ #เทศบาลต าบลแม่
ไร่#นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย สจ.เสน่ห์ 
ปัญญาด ีก านัน,ผู้ใหญ่บ้านต าบลเเม่ไร่ อส.อ.แม่จันที่ 9 
ตชด.327   #หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 #เทศบาลต าบล
แม่จัน #เทศบาลต าบลป่าซาง #เทศบาลต าบลแม่ค า #
เทศบาลต าบล      ท่าข้าวเปลือก #เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
#เทศบาลต าบลสันทราย  #องค์การบริหารส่วนต าบลสัน
ทราย #องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า #องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่จัน  

ประชาชนจติอาสา ไดล้งพืน้ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืประชาชนทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น โดยลา้งท าความสะอาดผวิจราจร และไถดนัดนิโคลน      ออกจากผวิถนน 

บา้นเรอืนประชาชน ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากอทุกภยั ในพืน้ทีข่อง บา้นสนักอง หมู่ที ่7 ต าบลแม่ไร ่

วันถี่  10 ตุลำคม  2565 



กิจกรรมจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยน ้าถ่วมแม่โร่ 



กิจกรรมจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยน ้าถ่วมแม่โร่ 

ตอ่มา เวลา 16.30 น. นางภทัราวด ีสทุธธินกลู #ผูต้รวจราชการกรมการปกครอง เขต 4 ,16  ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม วดัสนักอง บา้นเรอืนประชาชนที่

ไดร้บัผลกระทบจากอทุกภยั เเละมอบสิง่ของ อปุโภค-บรโิภค ผา้ห่ม น า้ดืม่ ณ บา้นสนักอง หมู่ที ่7 ต าบลแม่ไร ่อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย  



รำยนำมผู้บริจำค 

        1.นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย บริจาคเงิน 10,000 บาท 
        2.นายวรายุทธ ค่อมบุญ  นายอ าเภอแม่จัน บริจาคเงิน 5,000 บาท ถุงยังชีพ 300 ถุง 
        3.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย น้ าดื่ม จ านวน 100 แพ็ค 
        4.ร้านกรีนเฮาส์    บริจาคน้ าดื่ม จ านวน20 แพ็ค 
        5.สถานีต ารวจภูธรแม่จัน บริจาคข้าวกล่อง 123 กล่อง 
        6.คลีนิคหมอฮั้ว บริจาคน้ าดื่ม50 แพ็ค 
        7.นายสมชาย บัญชาพล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่7 บริจาค M150 และสปอนด์เซอร์อย่างละ 1 กล่อง 
        8.นางพรพรรณ บุญเป็งแก้ว ร่วมกับ นางดวงใจ ปันต๊ะบริจาคข้าวกล่อง จ านวน 100 กล่อง 
        9.นายจัน ยานะ บริจาคน้ าดื่ม จ านวน 40 แพ็ค 
       10. สภากาชาดไทย ถุงยังชีพ 509 ถุง  
       11. งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมกันน าผ้าห่ม จ านวน 61 ผืน และเสื้อผ้าเด็กอ่อน จ านวน 4 โหล 
       12. บริษัทโตโยต้า เชียงรายจ ากัด โดยคุณเรืองชัย – คุณจินตนาจิตรสกุล มอบที่นอนใยสังเคราะห์ จ านวน 100 ชุด ผ้าห่ม จ านวน 200 ผืน 
       13. บริษัทหาญเจริญเอนเตอร์ไพร์ จ ากัด โดยคุณอัญชลี จันทร์ตระกูล มอบที่นอนใยสังเคราะห์ จ านวน 50  ชุด 
       14. บจก. ฮับไลท์ติ้งจ ากัด โดย คุณกาญจนา จงไพบูลย์กิจ3443 มอบ ที่นอนใยสังเคราะห์ จ านวน 50 ชุด 
       15. พ่อบุญ แม่มนัส ลองกอง จ านวน 4 ตะกร้า       16. ชมรมแม่บ้านต าบลแม่ไร่ ข้าวกล่อง 300 กล่อง 
       17. ชมรมแม่บ้านต าบลแม่ค า ข้าวกล่อง จ านวน 100 กล่อง        
       18. ก านันต าบลแม่ไร่ ข้าวกล่อง จ านวน 100 กล่อง 
       19. กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ าดื่ม จ านวน 40 แพ็ค 109 แกลลอน 
       20. ชมรมแม่บ้าน หมู่ที ่3 ต าบลแม่ไร่ น้ าเงี้ยว จ านวน 1 หม้อ 



  วนัที่ 11 ตุลาคม 2565  เทศบาลต าบลแม่ไร่ 

วันที ่11 ตุลาคม 2565 ณ บ้านสันกอง หมู่ที่ 7 ต าบลแม่ไร ่อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย โดย นายวรายุทธ ค่อมบุญ #นายอ าเภอแม่จัน พร้อมด้วย
นายไพศาล   พรมมาลี #นายกเทศมนตรีต าบลแม่ไร่ ได้ให้การต้อนรับ นาย
วิทยา ชุมภูค า   #พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายอภินันท ์หงษ์ค า 
#พัฒนาการอ าเภอเชียงแสน นางประพิมพา วัฒนา #พัฒนาการอ าเภอแม่
สาย  นางวีรินทร ์วันทมาตย์ #พัฒนาการอ าเภอแม่จัน และทีมงาน #พัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมกันน าผ้าห่ม จ านวน 61 ผืน และเสื้อผ้าเด็กอ่อน 
จ านวน 4 โหล ส่งมอบต่อนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอ าเภอแม่จัน และนาง
ณัฐนพินณ ์ศรีบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้านสันกอง หมู่ที่ 7 เพื่อน าไปมอบให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ต าบลแม่ไร่ ซึ่งประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย น้ าป่า
และดินโคลนไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน เมื่อกลางดึกของวันที่ 7 ตุลาคม 
2565 ซึ่งท าให้ทรัพย์สินและสิ่งของเครื่องใช้ ภายในครัวเรือนได้รับความ
เสียหาย ประมาณ 830 หลังคาเรือน ทั้งนี ้มีจ านวนกว่า 265 หลังคาเรือนที่
ทรัพย์สินเสียหายแทบทั้งหมด 



ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเถศบาลต าบลแม่โร่  



  วันที่ 12 ตุลาคม  2565  เทศบาลต าบลแม่ไร่ 

วันที่ 12  ตุลาคม  2565 เวลา 15.00 น. นายวรายุทธ  ค่อมบุญ #นายอ าเภอ
แม่จัน และ #นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชยีงราย พร้อมคณะฯ ร่วมลงพื้นที่
เยี่ยมเเละให้ก าลังใจกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยน้ าท่วม
ดังกล่าว ณ บ้านสันกอง หมู่ที่ 7 ต าบลเเม่ไร่  



  วนัที่ 12 ตุลาคม 2565  เทศบาลต าบลแม่ไร่ 

- เวลา 16.00 น. นายวรายุทธ  ค่อมบุญ พร้อมด้วย 
นายสุทธิรัตน์  แสงเพ็ญจันทร์  ปลัดอาวุโสอ าเภอ      
แมจ่ัน และผู้ใหญ่บ้านสันกอง หมู่ที ่7 ได้ให้ก าลังใจ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน ด าเนินการ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟ้า เพื่อช่วยเหลือให้กับ  ผูป้ระสบ
อุทกภัย ณ บ้านสันกอง  หมู่ที ่7 ต าบลเเม่ไร่  อ าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย  



มอบเคร ือ่ง 

อปุโภค- บรโิภค  

ใหแ้กผู่ป้ระสบภยั 

ส านักงานคลัง 
จังหวัดเชียงราย 



 วันถ่ี  13 ตุลำคม  2565 

 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 พิธีมอบของบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัย น าโดย 
นายภาสกร บุญญลักษณ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางบุษบา  
บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นางจินตนา จิตรสกุล  
รองนายกเหล่ากาชาด นางอัญชลี จันทร์ตระกูล ที่ปรุกษากิตตมศักด์ิเหล่า
กาชาดจังหวัดเชียงราย น.ส.มิ่งขวัญ ศิริมี รักษาการในต าแหน่งหัวหน้า
สถานีกาชดที่ 3 เชียงใหม่ นายรัชพงษ์ ศิริมี จ่าจังหวัดเชียงราย/
ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย  และ นสพรพรรณ  
จินตกานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการผู้แทนส านักงาน
ป้องกัน 

เทศบาลต าบลแม่ไร่ 



พิธีมอบของบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัย  



กิจกรรมจิตอำสำช่วยผู้ประสบภัยน ๊ำถ่วมแม่โร่  

 #กิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาดเหตุอุทกภัย 
วันที่ 18 ตุลาคม  2565 เวลา 09.00 น. โดยนายไพศาล  พรมมาลี   
#นายกเทศมนตรีต าบลแม่ไร่  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาดวัดสันกองและ
พื้นที่ผู้ประสบภัย  โดยมี นายวรายุทธ  ค่อมบุญ นายอ าเภอแม่จัน 
เป็นประธานในพิธี  และมีทีมฝ่ายความมั่นคงภายในอ าเภอแม่จัน  
หัวหน้าส่วนราชการ #สถานีวิทยุกระจายเสียง 914 #ทหารพรานที่ 
31 #สภ.แม่จัน #รพ.สต.แม่ไร่ #ก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลเเม่ไร่ #
ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันท าความสะอาด ให้กับผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่ต าบลเเม่ไร่ ณ วัดสันกอง และ บ้านเรือนที่ยังได้รับ
ผลกระทบ #บ้านสันกอง หมู่ที่ 7 ต าบลแม่ไร ่อ าเภอแม่จัน 
 

พรอ้มกบัประชาชนจติอาสาทัง้หมด 9 หมู่บา้น ไดล้งพืน้ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืประชาชนทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น โดยลา้งท าความสะอาดผวิจราจร และไถดนัดนิ

โคลนออกจากผวิถนน บา้นเรอืนประชาชน ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากอทุกภยั ในพืน้ทีข่อง บา้นสนักอง หมู่ที ่7 ต าบลแม่ไร ่

วันถี่  18 ตุลำคม  2565 



กิจกรรมจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยน ้าถ่วมแม่โร่ 



สป .พม .มอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปรำะบำงบ้ำนสันกอง  

#กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบาง  
วันที่ 1 พฤศจิกายน  2565  เวลา 09.00 น. ส านักงานพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงรายร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสันกอง 
หมู่ที ่7 และ มีนายไพศาล  พรมมาลี  #นายกเทศมนตรีต าบลแม่ไร่  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัด พนักงาน
เทศบาล และ อสม.ในพื้นท่ีได้มอบส่ิงของให้แก่กลุ่มเปราะบาง  
หลังเกิดสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่ บ้านสันกอง หมู่ที่ 7 ต าบลแม่ไร่ 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

วันถี่ 1 พฤศจิกำยน  2565 



 สรุปยอดที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วเบื้องต้น 

      1.นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย บริจาคเงิน 10,000 บาท 
      2.นายวรายุทธ ค่อมบุญ  นายอ าเภอแม่จัน บริจาคเงิน 5,000 บาท ถุงยังชีพ 300 ถุง 
      3.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย น้ าด่ืม จ านวน 100 แพ็ค        4.ร้านกรีนเฮาส์    บริจาคน้ าด่ืม จ านวน20 แพ็ค 
      5.สถานีต ารวจภูธรแม่จัน บริจาคข้าวกล่อง 123 กล่อง         6.คลีนิคหมอฮั้ว บริจาคน้ าด่ืม50 แพ็ค 
      7.นายสมชาย บัญชาพล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บริจาค M150 และสปอนด์เซอร์อย่างละ 1 กล่อง 
      8.นางพรพรรณ บุญเป็งแก้ว ร่วมกับ นางดวงใจ ปันต๊ะบริจาคข้าวกล่อง จ านวน 100 กล่อง      9.นายจัน ยานะ บริจาคน้ าดื่ม จ านวน 40 แพ็ค 
     10. สภากาชาดไทย ถุงยังชีพ 509 ถุง  
     11. งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมกันน าผ้าห่ม จ านวน 61 ผืน และเสื้อผ้าเด็กอ่อน จ านวน 4 โหล 
     12. บริษัทโตโยต้า เชียงรายจ ากัด โดยคุณเรืองชัย – คุณจินตนาจิตรสกุล มอบที่นอนใยสังเคราะห์ จ านวน 100 ชุด ผ้าห่ม จ านวน 200 ผืน 
     13. บริษัทหาญเจริญเอนเตอร์ไพร์ จ ากัด โดยคุณอัญชลี จันทร์ตระกูล มอบที่นอนใยสังเคราะห์ จ านวน 50  ชุด 
     14. บจก. ฮับไลท์ต้ิงจ ากัด โดย คุณกาญจนา จงไพบูลย์กิจ3443 มอบ ที่นอนใยสังเคราะห์ จ านวน 50 ชุด 
     15. พ่อบุญ แม่มนัส ลองกอง จ านวน 4 ตะกร้า            16. ชมรมแม่บ้านต าบลแม่ไร่ ข้าวกล่อง 300 กล่อง 
     17. ชมรมแม่บ้านต าบลแม่ค า ข้าวกล่อง จ านวน 100 กล่อง          18. ก านันต าบลแม่ไร่ ข้าวกล่อง จ านวน 100 กล่อง 
     19. กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ าด่ืม จ านวน 40 แพ็ค 109 แกลลอน 
     20. ชมรมแม่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ไร่ น้ าเงี้ยว จ านวน 1 หม้อ 

1.เทศบาลต าบลแม่ไร่ มอบข้าวกล่อง+น้ าด่ืม จ านวน  140,845 บาท 
2.ค่าน้ ามันรถบรรทุกน้ า อปท.ที่ให้การช่วยเหลือ+ ทต.แม่ไร่+ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 จ านวน 27,385 บาท 
3.ค่าน้ ามันรถไถดิน+รถดั๊ม พร้อมปรับเกลี่ย จ านวน 20,000 บาท                                                                      
            ยอดรวมทั้งหมด  188,230 บาท 

 
 รายนามผู้บริจาค  
 



 ศูนย์อ านวยการช่วยเหลือประชาชนต าบลแม่ไร่  

                       เทศบาลต าบลแม่ไร่   
 ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุอุทกภัยน้ าป่าไหลหลาก  เข้า
ท่วมบ้านเรือนในพ้ืนที่ต าบลแม่ไร ่ ที่ได้รับความเสียหาย  
มา ณ  โอกาสนี้ขอให้ท่านจงมแีต่ความสุข  ความเจริญ  
ความก้าวหน้า คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดังปรารถนา  
สุขภาพแข็งแรง  ตลอดไปเทอญ 


