(สถานะวันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.)

สรุปความช่วยเหลือของไทยในกรณีอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของ สปป. ลาว
๑. เงินบริจาค
๑.

๒.

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

๑๕.

รายการความช่วยเหลือ
รัฐบาลมอบเงินบริจาค

มูลค่า/จานวนเงิน
๕ ล้านบาท

การดาเนินการส่งมอบ
นรม. มอบให้ ออท. ลาว/ปทท.
เมื่อ ๒๕ ก.ค. ๖๑ ต่อมา
รมว.กต. มีบัญชาให้โอนเงิน
ดังกล่าวให้ สอท. ณ เวียงจันทน์
เพื่อส่งมอบให้ฝ่ายลาวโดยไม่ต้อง
จัดพิธี

รัฐบาลเปิดบัญชีรับเงินบริจาคสาหรับประชาชน
๔๖.๗ ล้านบาท
ชื่อบัญชี “หัวใจไทยส่งไป สปป. ลาว”
(ยอด ณ ๑ ส.ค. ๖๑)
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาทาเนียบรัฐบาล เลขบัญชี ๐๖๗-๐-๑๒๘๘๖-๔
บริษัท อสมท. จากัด (มหาชน) จัดรายการพิเศษ
“น้าใจไทยช่วยภัยน้าท่วมลาว” วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๑
เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงิน
สอท. ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับบริษัทและประชาชน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท และ ส่งมอบให้รองรัฐมนตรีกระทรวง
ไทยที่อาศัยใน สปป. ลาว บริจาคเงินงวดที่ ๑
๒๖,๐๐๐,๐๐๐ กีบ แรงงานและสวัสดิการสังคม
สปป. ลาว เมื่อ ๒๕ ก.ค. ๖๑
สภากาชาดไทยเปิดบัญชีรับเงินบริจาคสาหรับ
ประชาชน บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสภากาชาดไทย เลขบัญชี ๐๔๕-๓-๐๔๖๓๗-๐
สภากาชาดไทยจะบริจาคเงินผ่านกาแดงลาว
๕ ล้านบาท
กระทรวงเกษตรฯ บริจาคเงิน
๑ ล้านบาท
กระทรวงยุติธรรมบริจาคเงิน
๑ ล้านบาท
ในกิจกรรมระดมทุนของ อสมท.
๒๕ ก.ค. ๖๑
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ บริจาคเงิน
๒ ล้านบาท
ประสาน สอท. ณ เวียงจันทน์
ปปช. มอบเงินบริจาค
๑ แสนบาท
มอบให้ สอท. ลาว / ปทท.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือ
๓ ล้านบาท
ให้ตลาดหลักทรัพย์ลาว
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
๑,๓๐๐ ล้านกีบ
มอบเงินช่วยเหลือ
(ประมาณ ๕ ล้าน
บาท)
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบเงินช่วยเหลือ
๕ ล้านบาท
มอบให้ ออท. ลาว/ปทท. เมื่อ
๒๖ ก.ค. ๖๑
สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพจัดงานดนตรี
การกุศล เพื่อระดมเงินบริจาคอุทกภัยในลาว
ในวันที่ ๒ ส.ค. ๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
มท. สั่งการให้จังหวัดที่มีความพร้อมจัดตั้งศูนย์
รับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้าท่วม สปป. ลาว ที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่
ที่เหมาะสม พร้อมเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วม
กิจกรรมรับบริจาค

๑.

๒.
๓.

๔.

๒. ความช่วยเหลือด้านสิ่งของ
รายการความช่วยเหลือ
มูลค่า/จานวนเงิน
สิ่งของพระราชทาน ได้แก่ เครื่องกรองน้า
พระราชทาน ๔๙ ชุด ผ้าห่มพระราชทาน ๒,๕๐๐
ผืน น้าดื่มพระราชทาน ๑๐,๐๐๐ ขวด
สิ่งของจากกองงานในพระองค์ฯ ได้แก่ น้าดื่ม
๔,๔๐๐ ขวด ขนมยูโร ๑,๔๔๐ ชิ้น ยา ๒๐ กล่อง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี จะพระราชทานสิ่งของความ
ช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยชาวลาว
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาด
ไทย ส่งถุงยังชีพประทาน จานวน ๑,๐๐๐ ถุง บรรจุ
อาหาร เสื้อผ้า ผ้าห่ม ไฟฉาย ยาตาราหลวง
ผ้าอนามัย และของใช้จาเป็น รวม ๒๕ รายการ
สมเด็จพระสังฆราชทรงมีบัญชาให้คณะสงฆ์
มูลค่า ๑ ล้านบาท
หนตะวันออกรวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภคบริจาค

๕.

สิ่งของบรรเทาทุกข์จากรัฐบาล ได้แก่ เต็นท์
๑,๐๐๐ หลัง ข้าวสาร (ถุงละ๕ กก.) ๕,๐๐๐
ถุง ปลากระป๋อง ๕,๐๐๐ ชุด
๖. สกญ. ณ แขวงสะหวันนะเขต ร่วมกับบริษัทและ
ประชาชนไทยในแขวงภาคใต้ของ สปป. ลาว มอบ
สิ่งของยังชีพ มูลค่า ๑ แสนบาท
๗. กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง กรมทาง
หลวงชนบท กรมเจ้าท่า จัดถุงยังชีพ ๑๐,๐๐๐ ชุด
น้าดื่ม เรือท้องแบนพระราชทาน ๔ ลา และ เรือ
ท้องแบบกรมเจ้าท่า ๒ ลา ไปช่วยโดยมีขบวนรถ
๒๐ คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ๕๐ คน
๘. ยารักษาโรค ๕,๐๐๐ ชุด ยารักษาน้ากัดเท้า
๕,๐๐๐ ชุด ถุงเก็บศพ ๕๐ ถุง (สธ.)
๙. คณะแพทย์จากอุบลราชธานีจานวน ๑๐ คน
เดินทางไปมอบยาสามัญประจาบ้าน ๕๐๐ ชุด ที่
ได้รับจากภาคเอกชนให้แขวงอัตตะปือ โดยประสาน
กับโรงพยาบาลเมืองปากซอง ซึ่งกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือก่อสร้างอาคาร
ผู้ป่วยแล้ว
๑๐. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ บริจาคถุงยังชีพ ๕,๐๐๐ ถุง
๑๑. สโมสรไลออนส์อุบลราชธานีมอบเรือ ๑๗ ลา

การดาเนินการส่งมอบ
ส่งทางเครื่องบินกองทัพอากาศ
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๑
(เที่ยวบินที่ ๑ และ ๒)
(กาลังบรรจุชองที่ อ. ปากช่อง
คาดว่าจะเสร็จช่วงกลาง/ปลาย
สัปดาห์นี้)
ส่งทางเครื่องบินกองทัพอากาศ
วันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๑ (เที่ยวบินที่
๕ และ ๖)
วันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๑
พระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะ
จังหวัดสกลนคร (ธ) ผู้แทน
พระองค์ส่งมอบเรือ ๕๘ ลา และ
เสื้อชูชีพ ๓๐๐ ตัว ให้
ศูนย์ประสานการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยฯ จ. อุบลราชธานี
ที่ด่านช่องเม็ก
ส่งทางเครื่องบินกองทัพอากาศ
วันที่ ๒๕ และ ๒๖ ก.ค. ๖๑
(เที่ยวบินที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔)
ส่งมอบวันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๑
ส่งมอบเมื่อ ๒๗ ก.ค. ๖๑

เดินทางเข้า สปป. ลาว เมื่อวันที่
๒๙ ก.ค. ๖๑ เดินทางกลับไทย
เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๑

ขนส่งจากกรุงเทพฯ เมื่อ ๒๕
ก.ค. ๖๑
จ.อุบลราชธานีส่งไปสปป. ลาว

๑๒.
๑๓.

๑๔.
๑๕.
๑๖.

รายการความช่วยเหลือ
มูลค่า/จานวนเงิน
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนารถบรรทุก ๒ คัน ขนโลงศพและ
ผ้าขาว ๑๐๐ ชุด พร้อมเจ้าหน้าที่ ๒๕ คนไปช่วยใน
พื้นที่ประสบภัย
เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาข้าวเหนียวและ ประมาณ ๑ แสนบาท
ชาวนาไทยลุ่มแม่น้าโขง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร มอบสิ่งของ
บรรเทาทุกข์
บริษัทอุบลไบโอเอทานอลบริจาคน้าดื่ม ๔,๑๖๙ ขวด
หอการค้าอุบลราชธานีบริจาคเครือ่ งปั่นไฟฟ้า
๕ เครื่อง
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
มอบเครื่องปั่นไฟฟ้าและน้ามันสาหรับปั่นไฟ
ขนาดเครื่องละ ๑๒ กิโลวัตต์ จานวน ๑๐ เครื่อง

๑๗. สกญ. ณ แขวงสะหวันนะเขต ได้รับบริจาคเครื่อง
ปั่นไฟจากภาคเอกชนจานวน ๘ เครื่อง
๑๘. บริษัท ไทยเบฟ บริจาคเครื่องปั่นไฟ ๑๐ เครื่อง
๑๙. สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต รับเป็นผู้
ประสานงานเพื่อส่งมอบต่อสิ่งของความช่วยเหลือ
จากประชาชนและ จ. มุกดาหาร โดยนัดจุดรับ
บริจาคที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สะหวันเซโน เพื่อส่งมอบต่อให้กับฝ่ายลาวต่อไป
๒๐. อ. สิรินทร จ. อุบลราชธานี เป็นหน่วยรับ-ส่ง มอบ
ของบริจาคบริเวณหน้าด่านช่องเม็ก
๒๑. สวนส้มธนาธรสนับสนุนรถบรรทุกขนาด ๔๐ ฟุต
๒๒. บริษัท อุบลไบโอเอทานอล สนับสนุนรถบรรทุก
๑๘ ล้อ วิ่งเข้า-ออก สปป. ลาว
๒๓. ลาวขอการสนับสนุนเหล็กสร้างสะพาน ๓ แห่ง
(กาลังประสาน คค.)
๓. ความช่วยเหลือด้านบุคลากร
รายการความช่วยเหลือ
๑. ผู้เชี่ยวชาญ (มท.) ลงพื้นที่
๒. สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจัดทีมปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ๔ ทีม ได้แก่ MERT
MCATT SRRT และ ENV ประกอบด้วย
- ทีม MCATT แบ่งเป็น ๒ ทีมย่อย ลงพื้นที่ รพ.
และศูนย์อพยพที่ รร.มัธยมศึกษา เพื่อประเมินภาวะ
ด้านสุขภาพจิต
- ทีม ENV ทางานด้านขยะ น้า ส้วม และอาหาร
- ทีม SRRT ปฏฺบัติงานร่วมกับ SRRT สปป. ลาว
ออกประเมินความเสี่ยง ๕ พืน้ ที่จุดอพยพ

จานวนคน
๑๘ คน (ผลัดที่ ๑)

การดาเนินการส่งมอบ

จัดส่งแล้วทางรถยนต์ ถึงเมื่อ
๒๙ ก.ค. ๖๑
มอบศูนย์ฯ ปากเซเมื่อ ๒๘ ก.ค. ๖๑
จัดส่งโดยรถของ บ.อุบลไบโอ
เอทานอล
เครื่องปั่นไฟ ๓ เครื่องถึง
จ.อุบลราชธานี เมื่อ ๑ ส.ค. ๖๑
กฟผ. สิรินธร จะขนส่งเครื่องฯ
จากด่านช่องเม็ก (รอส่งเมื่อได้
ครบ ๑๐ เครื่อง)
จะจัดส่งให้ฝ่ายลาวเมื่อได้รับ
เครื่องฯ ต่อไป
จะส่งมอบในวันศุกร์ที่ ๓ ส.ค.
๖๑ ที่ จ.อุบลราชธานีครับ
เริ่มส่งให้แขวงอัตตะปือช่วงเช้า
ของ ๒๖ ก.ค.๖๑

การเดินทาง
เดินทางพร้อมเครื่องบิน ทอ.
เมื่อ ๒๕ ก.ค. ๖๑
ปฏิบัติการชุดแรก ๒๘-๒๙ ก.ค.
๒๕๖๑ จากนั้น ผลัดเปลี่ยนเป็น
ผลัด

๓.

๔.
๕.
๖.
๗.

รายการความช่วยเหลือ
แพทย์จากส่วนกลางของ สธ. เข้าไปปฏิบัติงานที่
แขวงอัตตะปือแล้ว ใน ๓ ด้าน (ระบาดวิทยา
จิตวิทยา และอนามัย) โดยทีมจิตแพทย์กลุ่มแรก
ประกอบด้วยจิตแพทย์เด็ก ๑ คน และสหวิชาชีพ
จิตแพทย์ ๔ คน
แพทยสภารวบรวมรายชื่อแพทย์ที่ประสงค์เข้าช่วย
ผู้ประสบภัยที่ สปป.ลาว สธ. จะมีหนังสือแจ้ง กต.
เพื่อแจ้งความประสงค์ของไทยเมื่อลาวพร้อม
ลาวขอการสนับสนุนแพทย์นิติเวชและนักโภชนาการ
(กาลังประสาน ยธ./สธ./สตช.)
หน่วยกู้ภัยต่างๆ อาทิ มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง มูลนิธิร่วม
กตัญญู และฮูก ๓๑ เดินทางไปร่วมภารกิจกู้ภัย
จิตอาสาในจังหวัดใกล้เคียงของไทย

๔. ความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟู
รายการความช่วยเหลือ
๑. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ สานักงานมูลนิธิชัย
พัฒนา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เขื่อน
เซเปียน-เซน้าน้อยแตก โดยจะให้ความช่วยเหลือ
เพื่อฟื้นฟูหลังน้าลดต่อไป
โดยมูลนิธิฯ ได้เปิดบัญชีรับบริจาค ชื่อบัญชี
“มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป. ลาว”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาสวนจิตรลดา
เลขบัญชี ๐๖๗-๒๑๖๖๐๘-๘
๒. นรม. อนุมัติในหลักการการช่วยเหลือ สปป. ลาว
ในช่วงระยะฟื้นฟูพื้นที่ (งบกลาง)
๓. กระทรวงคมนาคมยินดีไปสารวจถนนที่เสียหายและ
ออกแบบให้หลังน้าลด

จานวนคน
ประมาณ ๔๐ คน
(เป็นผลัด)

การเดินทาง
เข้าไปตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุและมี
กาหนดเดินทางกลับไทยวันศุกร์
ที่ ๓ ก.ค. ๖๑ นี้

ประมาณ ๓๐๐ คน

มูลค่า/จานวนเงิน

๒๐ ล้านบาท

*****************************

การดาเนินการส่งมอบ

