
เกณฑ์การพิจารณา  - อายุตามเกณฑ์ ค่าเสียหายต ่ากว่า  50,000 บาท  ได้รับตามขั้นต ่าของเกณฑ์ คือ  1,000 บาท
ค่าเสียหายต้ังแต่  50,000  - 100,000 บาท  ได้รับเพิ ม  500 บาท

ค่าเสียหายต้ังแต่  100,000 บาท ขึ้นไป   ได้รับเพิ ม  1,000 บาท

ที่ ช่ือ - สกุล เลขทะเบียน หน่วย อายกุารเป็นสมาชิก ทีอ่ยู่
ความเสยีหายได้ประสบภัย

ธรรมชาติ (วาตภัย)
มติคณะกรรมการ

ด าเนินการ เข้าบัญชี

1 นายสมพร     นวลปันยอง 0025-010552 มัธยมเหนือ 16  ปี  8  เดือน
70/4  หมู่ 1 ต.ปากบ่อง   
อ.ป่าซาง จ.ล่าพูน

กระเบื้องมงุหลังคาซีแพค แตกเสียหาย 
จ่านวน 20 แผ่น กระเบื้องครอบแตก
จ่านวน 10 แผ่น

อนุมัติ  1,000 บาท
(บญัชีสหกรณ์)  

001-1-00332-4

2 นายบุญมา   วงศ์วนานุรัตน์ 9200-006991 บ่านาญกลาง 31 ปี  4  เดือน
138   หมู่ 2 ต.บ้านเรือน 
อ.ป่าซาง จ.ล่าพูน

กระเบื้องมงุหลังคาบ้านแตกเสียหาย อนุมัติ  1,000 บาท
(บญัชีสหกรณ์)  

001-1-00396-3

3 นางสมณาย์    ลือขุนทด 9906-007594 บ่านาญเหนือ  30  ปี  0  เดือน
19/9   หมู่ 1  ต.ต้นธง     
อ.เมอืง จ.ล่าพูน

กระเบื้องมงุหลังคาแตก ฟ้าเพดานหลุด 
โรงรถพังทับรถยนต์ ค่าใชจ้า่ยประมาณ 
75,000 บาท

อนุมัติ  1,500 บาท
(บญัชีสหกรณ์)  

001-1-00607-4

4 น.ส.พัชราภรณ์   สุขร่องช้าง 0015-013682 อ.เมืองใต้ 1  ปี  6  เดือน
15   หมู่ 5 ต.แมแ่รง       
อ.ป่าซาง จ.ล่าพูน

กระเบื้องมงุหลังคาบ้านและโรวทอผ้า 
หลุดปลิวเสียหาย จ่านวน 50  แผ่น 
ค่าใช้จา่ยประมาณ 3,500  บาท

อนุมัติ  500 บาท
(บญัชีสหกรณ์)  

001-1-00973-5

5 นางไพรวัลย์    ต้นพิพัฒน์พงษ์ 9500-005578 อ.แม่ทา 34 ปี  11 เดือน
299  หมู่ 14   ต.ทาสบเส้า 
อ.แมท่า จ.ล่าพูน

กระเบื้องมงุหลังคาแตก 25 แผ่นและ
แผ่นครอบแตกเสียหาย 5 แผ่น

อนุมัติ  1,000 บาท
(บญัชีสหกรณ์)  

001-8-00079-8

6 นางวนิดา     สมบูรณ์ชัย 9200-001499 บ่านาญกลาง 46  ปี  5  เดือน
6 หมู่ 1 ต.แมแ่รง อ.ป่าซาง
 จ.ล่าพูน

กระเบื้องลอนคู่แตก  70  แผ่น   แผ่นยิป
ซั มเพดานแตก  8  แผ่น   ค่าแรง3,000  
 บาท  ค่าเสียหายประมาณ  11,050  
บาท

อนุมัติ  1,000 บาท
(บญัชีสหกรณ์)  

001-1-00092-6

7 นางดรุณี       ปัญญาแก้ว 2102-005907 อ.ป่าซาง 33 ปี  11 เดือน
21 หมู่ 3  ต.เหมอืงจี้        
 อ.เมอืง จ.ล่าพูน

กระเบื้องมงุหลังคาและตัวครอบแตก
เสียหาย  จ่านวน  50  แผ่น   ค่าแรง  
จา้งคนงาน  3,300  บาท

อนุมัติ  1,000 บาท
(บญัชีสหกรณ์)  

001-1-00083-3

8 นางพรธิดา   เขียววาท 0010-005628 อาชีว-เทศบาล 34 ปี  10  เดือน
259 หมู่ 10  ต.ต้นธง       
อ.เมอืง จ.ล่าพูน

กระเบื้องมงุหลังคาแตกเสียหาย  
ค่าเสียหายประมาณ  5,000  บาท

อนุมัติ  1,000 บาท
(บญัชีสหกรณ์)  

001-1-00829-9

แจ้งการให้เงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติ

กรณีประสบวาตภัย บ้านเรือนทีอ่ยู่อาศัยได้รับความเสียหาย จ านวน 16  ราย ดังน้ี

้ ี ่



ที่ ช่ือ - สกุล เลขทะเบียน หน่วย อายกุารเป็นสมาชิก ทีอ่ยู่
ความเสยีหายได้ประสบภัย

ธรรมชาติ (วาตภัย)
มติคณะกรรมการ

ด าเนินการ เข้าบัญชี

9 นายมงคล      มูลชีพ 9200-003295 บ่านาญกลาง 40  ปี  7  เดือน
ู ่  65 ่ 

       
5หม ต.แมแรง 

. ่           ู .อ ปา ซาง จ ลำพน
กระเบื้องมงุหลังคาแตก  ได้รับความ
เสียหาย ค่าเสียหายประมาณ  2,150 บาท

อนุมัติ  1,000 บาท
(บญัชีสหกรณ์) 

001-1-00090-0

10 นางกัญญาณัฐ      มูลผ้ึง 2604-009840 อ.ป่าซาง 20 ปี  9  เดือน
85/1  หมู่ 5  ต.แม่แรง     
อ.ป่าซาง จ.ล่าพูน

กระเบื้องมงุหลังคารอนเล็กแตก 20 แผ่น
 กระเบื้องมงุหลังคารอนใหญ่แตก 30  
แผ่น ทีบาร์ 50  แผ่น ค่าจา้งชา่ง 1,000 
 บาท ค่าเสียหายประมาณ 4,700  บาท

อนุมัติ  1,000 บาท
(บญัชีสหกรณ์) 

001-1-00405-1

11 นางมาลินี   พรมมาแบน 9900-004313 บ่านาญเหนือ 38 ปี  6  เดือน
72 หมู่ 1  ต.ป่าซาง        
อ.ป่าซาง จ.ล่าพูน

กระเบื้องมงุหลังคาแตกเสียหาย 30 แผ่น
 ที ครอบหลังคาแตก 10  แผ่น รวม
ค่าเสียหายประมาณ 3,200  บาท

อนุมัติ  1,000 บาท
(บญัชีสหกรณ์) 

001-1-00117-4

12 นางภัทรนิษฐ์   อุปละกูล 2704-009455 อ.ป่าซาง 22 ปี  9  เดือน
92  หมู่ 7  ต.แมแ่รง        
อ.ป่าซาง จ.ล่าพูน

กระเบื้องมงุหลังคาลอนคู่แตก 70  แผ่น 
กระเบื้องครอบหลังคาแตก 10  แผ่น ค่า
เสียประมาณ 4,640.- บาท

อนุมัติ  1,000 บาท
(บญัชีสหกรณ์) 

001-8-00107-9

13 นายเรืองสิทธ์ิ    กันสุยะ 2507-011458 อ.ป่าซาง 12 ปี 10 เดือน
208  หมู่ 1   ต.แมแ่รง      
อ.ป่าซาง จ.ล่าพูน

กระเบื้องมงุหลังคาแตกเสียหาย  17 แผ่น
  ต้นล่าไยโค่นล้ม  25  ต้น

อนุมัติ  1,000 บาท
(บญัชีสหกรณ์) 

001-1-00211-9

14 นางรัตนาภรณ์    กันทะลอม 2507-006866 อ.ป่าซาง 31 ปี  10 เดือน
109  หมู่ 12  ต.น้่าดิบ     
อ.ป่าซาง จ.ล่าพูน

กระเบื้องมงุหลังคาบ้านแตกเสียหาย 14 
 แผ่น ครอบมงุกระเบื้องลอนคู่ 8  แผ่น 
ฝ้าเพดานร่วง 4  แผ่น

อนุมัติ  1,000 บาท
(บญัชีสหกรณ์) 

001-1-00345-4

15 นางนฤมล     กันทะกาศ 5401-011460 อ.แม่ทา 12 ปี 10 เดือน
ู่ ุ ิ  280 หม 2 ต.ทาขมเงน 

อ. ่  ่ ูแมทา จ.ลาพน
กระเบื้องมงุหลังคาร้านค้าแตก  15  แผ่น
   ต้นล่าไยหักโค่น  1  ต้น

อนุมัติ  1,000 บาท
(บญัชีสหกรณ์) 

001-1-00358-6

16 นางชนาพร    ทองน้อย 2501-010553 อ.ป่าซาง 19 ปี 7 เดือน
ู่ ่       85 หม 8 ต.แมแรง      

อ. ป  ู่ ่ าซาง จ.ลาพน
กระเบื้องมงุหลังคาแตกเสียหาย 20 แผ่น
ต้นล่าไยหักโค่น 5 ต้น

อนุมัติ  1,000 บาท
(บญัชีสหกรณ์) 

001-9-00101-9

1 นางนันทยา มูลรัตน์ 2303-009334 อ.ป่าซาง 23 ปี 2 เดือน
91 หมู่ 4 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง
 จ.ล่าพูน

ไฟฟ้าซ๊อตโรงงานเย็บผ้า อนุมัติ  2,000 บาท
(บญัชีสหกรณ์) 

001-1-00060-1

กรณปีระสบอัคคีภัย จ านวน 1 ราย ดังน้ี

 ่



เกณฑ์การพิจารณา  - ใช้เกณฑ์อายุการเป็นสมาชิกมาเป็นเกณฑ์

 - เรือกสวนไร่นา เน้นไปที่ความส าคัญที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของสมาชิก

ที่ ช่ือ - สกุล เลขทะเบียน หน่วย
อายกุารเป็น

สมาชิก
ทีอ่ยู่

ความเสยีหายได้ประสบภัย
ธรรมชาติ (วาตภัย)

มติคณะกรรมการ
ด าเนินการ เข้าบัญชี

1 นางสายทอง     แบนสุภา 9902-005591 บ านาญใต้ 34 ปี 10 เดือน
70  หมู่   3   ต.บ้านโฮ่ง    
    อ.บ้านโฮ่ง    จ.ล าพูน

ต้นล าไยโค่นล้มเสียหาย  20  ต้น  
ค่าเสียหายประมาณ  50,000 บาท

อนุมัติ  1,000 บาท (บญัชีกรุงไทย)   5141187888

2 นายอภิสิทธ์ิ    เหล็งไทย 1707-012001 อ.เมืองเหนือ 10 ปี  - เดือน
65   หมู่  2  ต.ท่าศาลา     
     อ.เมอืง   จ.เชียงใหม่

ต้นล าไยหัก  โค่นล้ม   11  ต้น  
ค่าเสียหายประมาณ  30,000  บาท

อนุมัติ  1,000 บาท
(บญัชีสหกรณ์) 

001-1-00937-5

3 นางไพวรรณ    ศรีบัวน า 2704-005945 อ.ป่าซาง 33 ปี  9 เดือน
257   หมู่  2  ต.หนองตอง 
     อ.หางดง   จ.เชียงใหม่

ต้นล าไยหักโค่น จ านวน  9  ต้น อนุมัติ  1,000 บาท (บญัชีกรุงไทย)  5141377989

4 น.ส.วิลาวัลย์   เกิดพงษ์ 2704-008653 อ.ป่าซาง 25 ปี 8  เดือน
106/1   หมู่  2  ต.ป่าซาง  
     อ.ป่าซาง   จ.ล าพูน

ต้นล าไยหักโค่น อนุมัติ  1,000 บาท
(บญัชีสหกรณ์) 

001-8-00086-6

5 นางศุภลักษณ์   ค าภิค า 5401-012433 อ.แม่ทา 8  ปี  0 เดือน
109   หมู่  7  ต.บ้านแป้น  
     อ.เมอืง    จ.ล าพูน

ศาลาพักร้อนริมสระน  าในสวนพังเสียหาย
 ล าไยล้ม  1  ต้น

อนุมัติ  500 บาท (บญัชีกรุงไทย)  5111411305

6 นายด าเกิง     แก้วยศ 2301-008759 อ.ป่าซาง 25  ปี  3 เดือน
55   หมู่  7   ต.แมแ่รง      
    อ.ป่าซาง    จ.ล าพูน

ต้นล าไยโค่นล้มเสียหาย  7  ต้น อนุมัติ  1,000 บาท
(บญัชีสหกรณ์) 

001-1-00683-6

7 นายเสริม    ริยะป่า 2101-011003 อ.ป่าซาง 14  ปี 9 เดือน
88  หมู่  5   ต.แมแ่รง       
  อ.ป่าซาง   จ.ล าพูน

ต้นล าไยหักโค่นจ านวน  9  ต้น อนุมัติ  1,000 บาท
(บญัชีสหกรณ์) 

001-1-00236-1

8 นางพนิดา   กันพรหม 9200-010680 บ านาญกลาง 16  ปี -  เดือน
97/3   หมู่   2  ต.แมแ่รง   
    อ.ป่าซาง   จ.ล าพูน

ต้นล าไยหักโค่น ประมาณ  22  ต้น 
ค่าเสียหายประมาณ  30,000  บาท

อนุมัติ  1,000 บาท
(บญัชีสหกรณ์) 

001-1-00219-3

9 น.ส.อัจฉราภรณ์   แก้วจันทร์ 0007-006085 อ.เมืองใต้ 33  ปี 5  เดือน
299  หมู่ 1   ต.แม่แรง      
    อ.ป่าซาง   จ.ล าพูน

ต้นล าไยหักโค่น  5  ต้น  กระเบื องมุง
หลังคาโรงจอดรถแตกเสียหาย  
ค่าเสียหายประมาณ  8,000  บาท

อนุมัติ  1,000 บาท
(บญัชีสหกรณ์) 

001-1-00017-2

กรณีประสบวาตภัย ทีส่วนไร่นา ได้รับความเสียหาย จ านวน 12  ราย ดังน้ี

 ่



ที่ ช่ือ - สกุล เลขทะเบียน หน่วย
อายกุารเป็น

สมาชิก
ทีอ่ยู่

ความเสยีหายได้ประสบภัย
ธรรมชาติ (วาตภัย)

มติคณะกรรมการ
ด าเนินการ

เข้าบัญชี

10 นายสุคนธ์   กาสุยะ 2301-004052 อ.ป่าซาง 39 ปี - เดือน
48/1   หมู่  8  ต.แม่แรง    
    อ.ป่าซาง   จ.ล าพูน

ต้นล าไยหักโค่น 20  ต้น  โรงเกบ็อปุกรณ์
การเกษตรสังกะสีปลิวแตกหัก   5 แผ่น  
ค่าเสียหายประมาณ  10,000  บาท

อนุมัติ  1,000 บาท
(บญัชีสหกรณ์) 

001-8-00027-5

11 นางศรีลักษณ์    สัมฤทธ์ิ 9200-006230 บ านาญกลาง 33  ปี 2  เดือน
35   หมู่  6  ต.ม่วงน้อย     
    อ.ป่าซาง   จ.ล าพูน

ต้นล าไยหักโค่นจ านวน  10  ต้น อนุมัติ  1,000 บาท
(บญัชีสหกรณ์) 

001-1-00060-1

12 นางสุรีย์ลักษณ์   ทาวรรณ์ 2501-011614 อ.ป่าซาง 11 ปี 7  เดือน
48    หมู่   3  ต.น  าดิบ      
    อ.ป่าซาง   จ.ล าพูน

ต้นล าไยหักโค่น  จ านวน   20   ต้น อนุมัติ  1,000 บาท (บญัชีกรุงไทย)   5141459845

 ่



1 อ.ป่าซาง อนุมติั 2,000 บาท

2 อ.ป่าซาง อนุมติั 500 บาท

3 อ.ทุง่หัวช้าง อนุมติั 500 บาท

กรณีประสบวาตภัย หน่วยงาน จ านวน 3 ราย ดังน้ี

โรงเรียนวัดบ้านก้อง

โรงเรียนบ้านหนองเงือก

โรงเรียนบ้านแม่ปันเด็ง




