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2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ” ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชือ้ (Modular Swab Unit)” ภายใต้ “โครงการเครือ่งช่วยหายใจและ
เคร่ืองมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับโรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา สภากาชาดไทย 
เป็นแห่งที่ 9 โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีด�าเนินการก่อสร้างให้ 20 โรงพยาบาล 
ทั่วประเทศ เพื่อเสริมความพร้อมหากมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่  
โดย นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  
และผูอ้�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา สภากาชาดไทย และนายวชริะชัย 
คูน�าวัฒนา Head of Living Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี 
ร่วมพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ
 ห้องตรวจหาเชือ้ดังกล่าวมีการแยกพ้ืนทีร่ะหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกนั และใช้ระบบ
ควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของ 
เช้ือโรค โดยสามารถติดตั้งในพื้นที่จ�ากัดได้ในเวลาเพียง 3 วัน จึงช่วยลดความเส่ียงจากการ 
ติดเช้ือโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาชนที่มาตรวจรักษา  
ยังความปล้ืมปีติแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สึกส�านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด โดย สภากาชาดไทย ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ จัดพิธีปล่อยขบวนคาราวานอาสาร่วมใจ 

สู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2 เพื่อน�าอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก ล�าปาง และล�าพูน โดยมี 

นายกฤษฎา บุญราช ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด 

ครั้งที่ 2 มี นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานการคลัง สภากาชาดไทย ประธานโครงการอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด และคณะผู้บริหาร  
ร่วมพิธีด้วย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
 อุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุด Coverall PPE กว่า 9,000 ชุด หน้ากากอนามัย 60,000 ชิ้น หน้ากาก N95 27,000 ชิ้น แอลกอฮอล์ 
1,000 ลิตร ถุงคลุมเท้า 11,000 คู่ ตู้อบหน้ากาก UVC 200 ตู้ กระเป๋าอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด 1,000 ถุง และเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิทัล 2 เครื่อง

คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด ครั้งที่ 2 มอบอุปกรณ์การแพทย์ในพื้นที่ภาคเหนือ  

มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้ กทม.

 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 

จ�านวน 500,000 ชิ้น แก่พลต�ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส�าหรับน�าไปแจกจ่ายแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 50 เขต 
ของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้มีอาชีพเสี่ยง รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขและอาสาสมัคร

ป้องกันฝ่ายพลเรือนของกรุงเทพมหานคร ด้วย โดยมี นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อ�านวยการส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมมอบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

 นายภรูดิสถ์ จนัทร์ศรีชวาลา สมาชกิวุฒสิภา พร้อมเพือ่นและครอบครวั มอบชดุ PPE จ�านวน 1,000 ชดุ และนายสเุทพ จนัทร์ศรชีวาลา ผูแ้ทนครอบครวั

จนัทร์ศรชีวาลา ร่วมกับ บรษัิท มติรแท้ประกันภยั จ�ากดั (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและเพือ่น มอบเงนิ จ�านวน 1,000,000 บาท พร้อมหน้ากากอนามยั จ�านวน 

1,400 ชิน้ โดยม ีคณุหญงิชฎา วฒันศริธิรรม เหรญัญกิสภากาชาดไทย รับมอบ เม่ือวันที ่12 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกบริพัตร สภากาชาดไทย

 นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลศิ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เคพเีอม็จี  

ประเทศไทย พร้อมคณะ มอบเงิน จ�านวน 1,000,000 บาท และ 

ชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE จ�านวน 500 ชุด โดยมี ศาสตราจารย์ 

นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย รับมอบ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  นายเอนก จงเสถียร กรรมการบริหาร และนายสุพจน์ หิรัญทรัพย์  

กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด มอบชุด PPE 

จ�านวน 1,000 ชุด และถุงสวมคลุมรองเท้า จ�านวน 10,000 คู่ โดยม ี

นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร และ

นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร รับมอบ เมื่อวันที่  

15 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย

 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว มอบเงิน จ�านวน 600,000 บาท  

ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดซื้อเครื่องควบคุมการ 

ให้สารละลายทางหลอดเลอืดด�า (Infusion Pump) จ�านวน 10 เครือ่ง โดยมี 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ (พเิศษ) นายแพทย์สรุนิทร์ อศัววทิรูทพิย์ ผูช่้วยผูอ้�านวยการ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ เมือ่วนัที่ 

13 พฤษภาคม 2563 ณ ศาลาทนิทตั โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รับมอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานการคลัง สภากาชาดไทย ประธานคณะท�างานอาสาร่วมใจ Fight COVID  

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ส�าหรับน�าไปช่วยเหลือและแจกจ่ายแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ดังนี้

 นายคุณา วทิยฐานกรณ์ จากหลกัสตูร ABC 11 สถาบนัพฒันาความคิด
สร้างสรรค์เชิงธรุกจิ มหาวทิยาลัยศรีปทุม มอบหน้ากาก KN95 จ�านวน 20,000 ชิน้ 

 นางนุชนาฏ อุตมาภินันท์ ผู ้แทนคณะนักศึกษาหลักสูตร 
ประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาลทางการแพทย์ ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (ปธพ.) 
รุ่นที่ 4 มอบชุด PPE 200 ชุด

 นายไชยไว พูนลาภมงคล นายกสมาคมวเิทศพาณิชย์ไทย-จีน ร่วมด้วย  
ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั พงษ์วฒัน์พลาสตกิ และคณะมอบหน้ากาก Face shield 
จ�านวน 1,680 ชิ้น

 นางสาวธนัฐดา ธนพัตโสภณ กรรมการผู ้จัดการบริษัท 
เอสเอ็มซีสยาม คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  มอบชุด PPE จ�านวน 250 ชุด

 นายพรชัย พรศิริโกศล ร่วมด้วย นางกรรณิการ์ อวิรุทธ์ิ และ
ครอบครัว มอบแผ่นรองซับ จ�านวน 600 ชิ้น

 นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิล
เอนจีเนียริง จ�ากัด และคณะ มอบเงิน 500,000 บาท

 นางอมรัตน์ กัมบีร์ Executive Vice President ผู ้แทน
บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จ�ากัด มอบหน้ากาก KN95 จ�านวน 5,000 ชิ้น

 นายณัฐพล ธนพัตโสภณ กรรมการผู้จัดการบรษิทัทีคอน สยาม จ�ากดั  
มอบชุด PPE จ�านวน 251 ชุด
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

 สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ร่วมกับ โคคา โคลา จัดแคมเปญระดมทุนระดับโลก 
เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเผยแพร่คอนเสิร์ตจากศิลปินต่าง ๆ จ�านวนมากให้รับชมทางอินเตอร์เน็ต  
ผ่านแอปพลเิคชนั ซึง่กาชาดอเมรกินัเป็นผูบ้ริหารจดัการแคมเปญในการรบัเงินบรจิาคผ่านแอปพลเิคชนั และช่องทางสือ่สงัคมออนไลน์อ่ืน ๆ   
ซ่ึงการสือ่สารทีใ่ช้ในแคมเปญนี ้คือ “ช่วยเหลอืชุมชนทัว่โลกทีไ่ด้รับผลกระทบจากโรคโควดิ-19 การบริจาคของท่าน จะช่วยให้ขบวนการ
กาชาดทั่วโลกให้สนับสนุนชุมชนในการตอบโต้ผลระทบของวิกฤตการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้” 
 โคคา โคลา จะบริจาคเงินสมทบให้ตามจ�านวนทีไ่ด้รบับรจิาคสูงสดุเป็นเงนิถงึสามล้านเหรยีญสหรฐั การระดมทนุในประเทศใด 
ทีไ่ด้ยอดรบับรจิาคเท่ากบัหรอืเกนิกว่า 100,000 สวิสฟรงัก์ (3.3 ล้านบาท) กาชาดอเมรกินัจะโอนเงนิทีไ่ด้รบับรจิาคนัน้ให้แก่สภากาชาด 
แห่งนั้น โดยหักค่าบริหารจัดการเป็นจ�านวนร้อยละ 10 ของเงินที่ได้รับ เว้นแต่ว่าสภากาชาดประเทศนั้น จะเลือกให้โอนเงินเข้าสู่
โครงการระดมทุนของ IFRC หรือ ICRC ส่วนเงินบริจาคในประเทศที่ได้รับน้อยกว่า 100,000 สวิสฟรังก์ จะถูกส่งมอบให้กับโครงการ
ระดมทุนของ IFRC ร้อยละ 70 และโครงการของ ICRC ร้อยละ 30

แคมเปญระดมทุนระดับโรคสู้ภัยโควิด
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กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

นครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอห้วยแถลง 
จัดตั้งโรงครัวห้วยแถลงปันน�้าใจสู้ภัยโควิด โดยท�าอาหารกล่อง 
จ�านวน 400 กล่อง พร้อมน�้าดื่มแจกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการ 
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที ่2 ต�าบลทบัสวาย 
 
 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

สโุขทยั คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจงัหวัดสโุขทยั จดัโครงการ
ศาลาปันสุข สุโขทัยไม่ทิ้งกัน ให้บริการแบ่งปันอาหาร สิ่งด�ารงชีพ และ
รบัเรือ่งร้องทกุข์ ส�าหรบัผูท้ีเ่ดอืนร้อนและได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์  
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ล�าปาง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดล�าปาง ลงพื้นที่ 
แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้าของสภากาชาดไทย ในโครงการ
สภากาชาดไทยป้องกนัโควดิ-19 และแอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชนในพืน้ที่
ตลาดเก๊าจาว อ�าเภอเมอืงล�าปาง เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 

อบุลราชธาน ีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจงัหวดัอุบลราชธานี 
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นายสุขี เเก้วกัญญา  
ผูป้ระสบอคัคภียั ณ บ้านเลขที ่276 หมู่ที ่2 ต�าบลโขงเจยีม อ�าเภอโขงเจยีม 
เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจในการด�ารงชีวิตต่อไป  

บุรีรัมย์ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอกระสัง น�าเครื่อง
อปุโภค บรโิภค มาเติมในตูปั้นสขุ เพือ่ช่วยเหลอืผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากเช้ือ
ไวรสัโควดิ-19 ณ บริเวณทีว่่าการอ�าเภอกระสงั ต�าบลกระสงั อ�าเภอกระสงั  
 

ปทุมธานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  
น�าหน้ากากอนามัยแบบผ้า และสเปรย์แอลกอฮอล์มาเติมในตู้ปันสุข  
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่อ�าเภอเมืองปทุมธานี



จัดทำ�โดย : สำ�นักส�รนิเทศและสื่อส�รองค์กร สภ�ก�ช�ดไทย โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรส�ร : 0 2255 3727

ปกิณกะ

ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ www.redcross.or.th/ebook

 � ขอเชิญแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และผู้สนใจ ร่วมอบรมวิชาการ
ระยะสัน้ประจ�าปี หวัข้อ "Multidisciplinary approach in daily pediatric 
practice"  ในวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 ผ่านช่องทางออนไลน ์ 
ค่าลงทะเบยีน 1,000 บาท จะได้รบั E-book เป็นหนงัสอื กระเป๋าส�าหรับ 
ผู้ลงทะเบียน 300 ท่านแรก (จัดส่งทางไปรษณีย์) และจดหมายรับรอง 
การร่วมประชุม โดยสามารถรับฟังการบรรยายผ่านช่องทางออนไลน์ และ
สามารถย้อนดูได้ในระยะเวลา 3 เดอืน ระหว่างการบรรยายสด สามารถถาม 
– ตอบได้ สอบถามโทร. 0 2256 4951, 0 2256 4971 และ Line official 
account : https://lin.ee/2fdy5qfQK

 � สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ สภากาชาดไทย ขอแจ้งการจ่ายเงนิสมาชิก
ท่ีเสียชีวิต ประจ�าเดอืนเมษายน 2563 จ�านวน 3 ราย เป็นเงิน 518,640 บาท  
รวมยอดเงินที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ได้ช่วยเหลือสมาชิกแล้ว 
เป็นเงนิ 170,681,808 บาท

 � สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอประกาศ 
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switcher)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ�านวน 25 ชุด ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท  
อัครเทรดดิ้ง จ�ากัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 192,600 บาท  
และขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท�าและติดตั้งกระจก
และบานเกร็ดอลูมิเนียม ส�าหรับป้องกันฝนสาดโถงทางเดินในอาคาร 
สิรนิธรานสุรณ์ 60 พรรษา ประจ�าปีงบประมาณ 2563 งบประมาณโครงการ 
4,700,000 บาท

สารพันข่าว

 ร่วมสมทบทนุเขม็วนัอานนัทมหดิล ประจ�าปี 2563 พร้อมโปสการ์ดท่ีระลึก 
(เข็มละ 100 บาท) เนื่องในวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน วันคล้ายวันสวรรคต
ของรัชกาลที่ 8 พระผู้พระราชทานก�าเนิด “แพทย์จุฬาฯ” รายได้สมทบทุน
โครงการป้องกันและรักษาโรคโควดิ-19 มูลนธิิอานันทมหิดล มูลนธิสิงเคราะห์เด็ก 
ของสภากาชาดไทย และช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ - ผู้ป่วยยากไร้  
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รายละเอียดเพิม่เตมิทีเ่พจ ANAN DAY

เรื่อง จ้างที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ให้จ้าง นายพรชัย ทิมปาวัฒน์ ในต�าแหน่งที่ปรึกษา 
ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ สภากาชาดไทย โดยปฏบิตังิานสปัดาห์ละ 
3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 – 15 พฤษภาคม 2564 

Call Center
สภากาชาดไทย

 สภากาชาดไทย ร่วมกบัภาคเีครือข่าย บรรเทาทกุข์ผูไ้ด้รบัผลกระทบโควดิ-19  
ในพืน้ทีชุ่มชนจรสัเมอืง ชุมชนวดัดวงแข และชุมชนตรอกสลกัหนิ เขตปทมุวัน กรงุเทพฯ  
เม่ือวันที ่20 พฤษภาคม 2563 โดย นางสาวแน่งน้อย จไุธสง ผูเ้ชีย่วชาญ พยาบาล 8  
ส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์สภากาชาดไทย และคณะ พร้อมด้วย
นางมาศวลัย์ ป่ินสวุรรณ ผูอ้�านวยการเขตปทมุวนั ผูแ้ทนจากสหพนัธ์สภากาชาด
และสภาเส้ียววงเดอืนแดง (IFRC) และเจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้อง ลงพืน้ทีน่�าชดุธารน�า้ใจ 
กูช้วีติฝ่าวกิฤตโควิด-19 พร้อมด้วยชดุสขุอนามยั และน�า้ดืม่ จ�านวน 16 ชดุ ไปมอบให้แก่ 
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการด้อยโอกาส เพื่อให้สามารถด�ารงชีพได้  
พร้อมมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโรค

บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 เขตปทุมวัน

เรื่อง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2566
 

 ตามที่ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 335  
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 – 2566 

จึงขอให้หน่วยงานในสภากาชาดไทยน�าแผนแม่บทน้ีไปใช้ 

เป็นกรอบในการจดัท�าแผนปฏบิตักิารด้าน ICT ตัง้แต่ปีงบประมาณ 

2564 – 2566 เพื่อให้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สภากาชาดไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 ประกาศสภากาชาดไทย


