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สภากาชาดไทย ร่วมกับส�ำนักอนามัย เสริมทัพฉีดวัคซีนโควิด-19 เขตคลองเตย
สภากาชาดไทย ร่วมกับส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดทีมแพทย์และพยาบาลเสริมทัพในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้มีความเสี่ยงในพื้นที่
ชุมชนแออัดเขตคลองเตย และเตรียมเปิดรับสมัครอาสาสมัครแพทย์ พยาบาล พร้อมมอบชุดธารน�้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ส�ำหรับผู้กักตัว 14 วัน
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ตรวจเยี่ยมและให้ก�ำลังใจทีมแพทย์และพยาบาลของส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ที่ปฏิบัติงานร่วมกับส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
น�ำทีมโดย แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ชุมชนแออัดเขตคลองเตย โดยส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าในการฉีดวัคซีน
ประมาณวันละ 1,500 ราย ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาพระราม 4 เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ กล่าวว่า “วันนี้สภากาชาดไทยมาร่วมสนับสนุน กทม. ในการระดมฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด
หนักสุดในตอนนี้ ซึง่ ก็คอื พืน้ ทีค่ ลองเตย มีทงั้ ทีมแพทย์และพยาบาลทีม่ าปฏิบตั งิ าน นอกจากนี้ ในอนาคตอันใกล้เราจะระดมอาสาสมัครของสภากาชาดไทย
ที่เป็นแพทย์หรือพยาบาลที่มีจิตอาสา มาช่วยภาครัฐในการระดมฉีดวัคซีนในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอีก และสภากาชาดไทยได้เตรียมเปิดสิทธิ์
ให้กบั อสส. (อาสาสมัครสาธารณสุข) ในการคียข์ อ้ มูลเข้าในระบบแอปพลิเคชันพ้นภัย ส�ำหรับผูท้ ี่ อสส.ประเมินแล้วว่ามีความเสีย่ ง จ�ำเป็นต้องกักตัวเอง
14 วัน เพื่อที่เมื่อข้อมูลเข้าระบบแล้วสภากาชาดไทยจะได้จัดส่งชุดธารน�้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปสนับสนุน โดยอาศัยส�ำนักงานเขตต่าง ๆ
เป็นตัวกลางในการประสานต่อไป ซึ่งชุดธารน�้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 นี้ สภากาชาดไทยได้ด�ำเนินการในส่วนภูมิภาคมาเป็นระยะเวลา 1 ปีเศษแล้ว
โดยมี อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน) เป็นผู้คีย์ข้อมูลผ่านเข้าระบบแอปพลิเคชันพ้นภัย ซึ่งสภากาชาดไทยได้ด�ำเนินการช่วยเหลือ
ผู้กักตัวเอง 14 วัน ด้วยชุดธารน�้ำใจฯ ไปแล้วกว่า 100,000 ชุด”
เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสภากาชาดไทยเพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยสามารถบริจาคในโครงการ “พลังใจ 99 บาท
ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19” เพือ่ มอบชุดธารน�ำ้ ใจช่วยเหลือประชาชนทีต่ อ้ งกักกันตน ผูส้ งู วัยทีช่ ว่ ยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ทพี่ งึ่ เพือ่ ลดความเสีย่ ง ป้องกัน
และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ E-DONATION หรือ
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาส�ำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่ 001-1-34567-0
หรือธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี “ส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่ 023-6-06799-0
ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1664

2 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ 33/2 แห่งข้อบังคับสภากาชาดไทย พุทธศักราช 2500 แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับสภากาชาดไทย
(ฉบับที่ 83) พุทธศักราช 2562 ข้อ 6 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกา
สภากาชาดไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตัง้ ผูม้ นี ามต่อไปนีด้ ำ� รงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภากาชาดไทย ตามทีเ่ ลขาธิการ
สภากาชาดไทยเสนอ คือ
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
2. นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์
5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
6. นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
7. ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

รับมอบรถบริจาคโลหิต เนื่องในวันกาชาดโลก

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดงานวันกาชาดโลก ปี 2564 ภายใต้แนวคิด Together
We Are #UNSTOPPABLE “บริจาคโลหิต มัน่ ใจ ปลอดภัย เราจะฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน และรับมอบรถบริจาคโลหิต จาก Ms. Kathryn Clarkson
หัวหน้าคณะผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้ำโขง สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ส�ำนักงานกรุงเทพ (IFRC)

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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ผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต้านโควิด-19
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน อาหาร และสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท
คณะผู้แทนบริษัท คาร์มาร์ท จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิศวะจุฬาฯ
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย รุ ่ น 2517 มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ จลล้ า งมื อ Cathy Doll จ� ำ นวน
ภายใต้ โ ครงการ CPF ส่ ง อาหารจากใจ ร่ ว มต้ า นภั ย โควิ ด -19 50,000 ชิ้ น และหน้ า กากอนามั ย จ� ำ นวน 1,000 กล่ อ ง

นายสิทธิศกั ดิ์ วัฒนาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ศาลา สมุทรสาคร
ครอบครัวพันธุมโกมล มอบเงินบริจาค จ�ำนวน 163,000 บาท
เพื่ อ สมทบทุ น จั ด ซื้ อ เครื่ อ งฟอกอากาศส� ำ หรั บ ฆ่ า เชื้ อ โควิ ด -19 จ�ำกัด มอบน�ำ้ มะพร้าวและน�ำ้ สับปะรดแบรนด์เจีย๊ ก JIAK จ�ำนวน 40 กล่อง

คณะผู้แทนมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน The
คณะผู้แทนบริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จํากัด แบรนด์
Insurance and Financial Advisors Foundation มอบชุด PPE โอโตยะ (OOTAYA) มอบอาหารปรุงสุกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
จ�ำนวน 100 ชุด และหมวก จ�ำนวน 150 ใบ พร้อมของใช้ที่จ�ำเป็น

บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับหลักสูตร
ธรรมาภิ บ าลทางการแพทย์ รุ ่ น ที่ 9 (ปธพ.9) มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์
กึ่งส�ำเร็จรูป จ�ำนวน 10 ลัง และขนมปังกรอบ จ�ำนวน 10 ลัง

4 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

IA LETTER

ฉบับที่ 8 ปีที่ 3 ประจ�ำวันที่ 30 เมษายน 2564
เรื่อง KEY CONTROL กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
IA Letter ฉบับนี้กลับมาพร้อมกับวิถีชีวิตใหม่เพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่น ซึ่งต้องวางแผนบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับ

การบริหารจัดการงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ในแต่ละปีสภากาชาดไทยมีงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าสูง หากทุกท่านเข้าใจกระบวนการ วิธีปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน และสภากาชาดไทยอย่างยั่งยืน
หลักการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง - เพื่อพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มีคุณภาพ /ตรงวัตถุประสงค์
ราคาเหมาะสม

เปิดเผยข้อมูลเปิดโอกาสให้แข่งขัน
อย่างเป็นธรรมและระยะเวลาที่เหมาะสม

มีแผนล่วงหน้า
ก�ำหนดเวลาเหมาะสม
มีการประเมินผล

เก็บข้อมูลเป็นระบบตรวจสอบได้

KEY CONTROL กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง – เราเข้าใจแต่ละขั้นตอนดีแล้วอย่างไร

สามารถติดตาม IA LETTER ได้ทาง Intranet สภากาชาดไทย (https://thethairedcrosssociety.sharepoint.com)

(ต่อฉบับหน้า)

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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ขอบคุณเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร เนื่องในวันกาชาดโลก

วันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี วันคล้ายวันเกิดของนายอังรี ดูนังต์ บิดาผู้ก่อตั้งกลุ่มองค์กรกาชาด และเป็นวันกาชาดโลก
วันส�ำคัญในการเฉลิมฉลองหลักการ คุณค่า ประวัติศาสตร์ และผลกระทบที่กลุ่มองค์กรกาชาดได้ท�ำงานอย่างหนักให้เกิดขึ้น
นายอังรี ดูนังต์ ได้บันทึกเรื่องราวอันเจ็บปวดในสมรภูมิรบในหนังสือความทรงจ�ำแห่งโซลเฟริโน ได้แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้น
ของวิสัยทัศน์ในการท�ำงานด้านมนุษยธรรม และน�ำไปสู่การเกิดขึ้นขององค์กรอาสาสมัครบรรเทาทุกข์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
การดูแลผูท้ ไี่ ด้รบั บาดเจ็บจากการสูร้ บโดยไม่มกี ารแบ่งแยก ซึง่ สิง่ เหล่านีเ้ ป็นหลักการทีถ่ กู น�ำมาปฏิบตั ใิ นการท�ำงานของกลุม่ องค์กรกาชาด
ช่วงเวลาเกือบสองศตวรรษในการก่อตัง้ องค์กรอาสาสมัครบรรเทาทุกข์ในทุกประเทศ ธรรมชาติของสงครามและภัยพิบตั อิ นื่ ๆ
ได้เปลี่ยนแปลงไป แต่สิ่งที่ยังคงอยู่เช่นเดิม คือความเจ็บปวดของมวลมนุษยชาติ หลายปีที่ผ่านมาสันติภาพไม่เคยเกิดขึ้นอย่างแท้จริง
ในทางกลับกันเรายังคงเห็นความเจ็บปวดขยายตัวเพิ่มขึ้น ปีที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของโลกต่อการแพร่ระบาด
ของโรคร้าย แต่ในขณะเดียวกันก็ได้สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงความทุ่มเทและความส�ำเร็จในการท�ำงานของอาสาสมัคร และ
เจ้าหน้าที่ของกลุ่มองค์กรกาชาด
ความท้าทายที่เกิดขึ้นในโลกทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น แต่ท่ามกลางสภาวการณ์ของการแพร่ระบาด ความเร่งด่วนด้านภาวะ
โลกร้อน และภยันตรายนานัปการจากชุมชนที่ตกอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงของภัยพิบัติและความขาดแคลน แต่ที่ปลายอุโมงค์ยังคงมี
ความหวังที่ถกั ทอขึน้ ผ่านการลงมือท�ำด้วยความกรุณา จากคนหนึ่งสู่อกี คนหนึ่ง ไปยังคนที่อยูใ่ นชุมชนทั้งน้อยใหญ่ทั่วโลก เมื่อใดก็ตาม
ทีเ่ กิดวิกฤตจะมีอาสาสมัครของกลุม่ องค์กรกาชาดทีพ่ ร้อมท�ำงานเพือ่ ให้การสนับสนุนผูค้ นทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ และท�ำให้พวกเขาเหล่านัน้
ฟื้นตัวและกลับไปใช้ชีวิตได้โดยเร็วที่สุด การท�ำงานของเหล่าอาสาสมัครเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อ
เนือ่ งในโอกาสวันกาชาดโลก ขอถือโอกาสนีใ้ นการยกย่องอาสาสมัคร สมาชิก และเจ้าหน้าทีจ่ ำ� นวนหลายล้านคนทีท่ ำ� งานหนัก
เพือ่ ให้การป้องกันและลดทอนความเจ็บปวดของมวลมนุษยชาติ พวกเขาท�ำงานในแนวหน้าท่ามกลางวิกฤต อยูใ่ นสถานการณ์ทยี่ าก
ล�ำบาก และเสี่ยงต่อความปลอดภัย พวกเขาสมควรได้รับการขอบคุณจากเรา
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมความส�ำคัญต่อการท�ำหน้าที่ของกลุ่มองค์กร
กาชาดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสภากาชาดประเทศต่าง ๆ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)
และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เราเข้าถึงผูค้ นหลายล้านคนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดในเกือบ
ทุกประเทศทั่วโลก และยังคงตอบสนองต่อภัยพิบัติ การขัดกันทางอาวุธและวิกฤตอื่น ๆ โดยท�ำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ และภาคประชาสังคมเพือ่ ให้เกิดการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมแรงร่วมใจต่อวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่คาดคิดมาก่อน
โลกของเราเผชิญกับวิกฤตและความท้าทายใหม่ ๆ ตลอดเวลา ด้วยประวัตอิ นั ยาวนานกว่า 150 ปี เราได้สนองตอบต่อความท้าทาย
เหล่านัน้ มาทุกยุคทุกสมัยและยังคงเดินหน้าท�ำงานต่อไป เนือ่ งในโอกาสวันกาชาดโลกนี้ เราขอเฉลิมฉลองการเดินทางอันยาวนาน และ
ยืนยันต่อความทุ่มเทในภารกิจด้านมนุษยธรรมของเราต่อไป ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ ไม่มีสิ่งใดจะหยุดยั้งเราได้ #unstoppable
ฟรานเซสโก ร็อคค่า ประธานสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
เมอร์เซเดส บาเบ ประธานคณะท�ำงานกองประชุมสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
ปีเตอร์ เมาเรอร์ ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด

พระนครศรีอยุธยา นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กาญจนบุรี
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบชุดนักเรียนและกระเป๋านักเรียน
ให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ณ อาคารกรรมฐาน
วัดใหญ่ชัยมงคล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

นางรชยา ภูมสิ วัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด น�ำชุดธารน�้ำใจ
กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ มอบให้
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 จ�ำนวน 53 ชุด ณ มูลนิธิพัฒนรักษ์ หมู่ที่ 7 ต�ำบล
แสนตอ อ�ำเภอท่ามะกา

ชัยนาท นางจุฬาภร ศิรเิ วช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย ลพบุรี นางวัชราภรณ์ รุง่ สาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมจัดเตรียมชุดธารน�้ำใจ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบไข่ไก่และเครือ่ งบริโภค
กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จ�ำนวน 94 ชุด เพื่อน�ำไปช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับ ต่าง ๆ ให้แก่ผกู้ กั ตนเองในทีอ่ ยูอ่ าศัย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ในเขตพืน้ ทีอ่ ำ� เภอ เชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ในเขตพื้นที่อ�ำเภอเมืองลพบุรี
เมืองชัยนาท

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

นครสวรรค์ นายสมบุญ วงศ์วชั รานนท์ นายกกิง่ กาชาดอ�ำเภอท่าตะโก บุรรี มั ย์ คณะกรรมการกิง่ กาชาดอ�ำเภอบ้านกรวด มอบเครือ่ งอุปโภค บริโภค
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอ น�ำชุดธารน�้ำใจ
กูช้ วี ติ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 จ�ำนวน 60 ชุด มอบให้ผอู้ ำ� นวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล เพื่อน�ำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเขตพื้นที่อ�ำเภอท่าตะโก

ช่วยเหลือผูป้ ระสบวาตภัย จ�ำนวน 30 ครัวเรือน ในเขตพืน้ ทีบ่ า้ นโนนเจริญ
หมู่ที่ 1-5 ต�ำบลโนนเจริญ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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สารพันข่าว

มอบเงินสมทบทุนรักษาผู้ป่วยโควิด-19

 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างต�ำแหน่ง
พนักงานขับรถ จ�ำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
ของสภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและ
ยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
ตึกวชิราลงกรณ ชัน้ 1 และหมูบ่ า้ นเด็ก จังหวัดนครปฐม สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โทร. 0 2256 4209 ในวันและเวลาราชการ
 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอ
ราคาจ้างท�ำพาร์ตชิ นั่ พร้อมติดตัง้ ส�ำหรับกัน้ พืน้ ทีน่ งั่ ท�ำงานของอาจารย์สาขาวิชาการ
พยาบาลพื้นฐาน ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เอ.ยู.เค เฟอร์นิเจอร์
เสนอราคาเป็นเงินทัง้ สิน้ 423,000 บาท ประกาศผูช้ นะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม
ประตูรั้วทางออกของสถาบัน ประตูที่ 17 โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
ได้แก่ ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด สิรลิ กั ษณ์ เทรดดิง้ เสนอราคาเป็นเงินทัง้ สิน้ 239,466 บาท

แต่งตั้งผู้รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกลาง
อาศัยอ�ำนาจตามความในหมวด 3 ข้อ 15 แห่งระเบียบสภากาชาดไทย
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2534 จึงให้แต่งตัง้ นางนนทิยา แก้วเกตุ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย เป็นผู้รักษาการ
ในต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานกลาง สภากาชาดไทย
อีกต�ำแหน่งหนึง่ จนกว่าจะมีการสรรหาผูเ้ หมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

นางสุทธารักษ์ ปัญญา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการคลัง
สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
การคลัง มอบเงินบริจาค จ�ำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุน
รักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เครื่องมือแพทย์และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วรี พันธุ์ โขวิฑรู กิจ รองผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายการคลัง และ
รองศาสตราจารย์ แพทย์ ห ญิ ง ภั ณ ฑิ ล า หฤทั ย วิ จิ ต รโชค
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ด้านจัดซื้อ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โอกาสนี้ นางสุทธารักษ์ ปัญญา เป็นผู้แทน CU Freshy
2514 มอบเงินบริจาคอีก จ�ำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุน
รักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้วย

Call Center
สภากาชาดไทย

มอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสนับสนุนภารกิจ
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย

นายชาตรี จันทน์เครือ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ผึ้งหลวง
อัศวิน จ�ำกัด มอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมสารสกัดตราอัศวิน
จ�ำนวน 50 ลัง ให้แก่สำ� นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย
เพือ่ สนับสนุนภารกิจครัวพระราชทาน อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย
โดยมี พลโท นายแพทย์อ�ำนาจ บาลี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทักษ์ รับมอบ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
ภัยพิบัติสภากาชาดไทย

จัดทำ�โดย : สำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรสาร : 0 2255 3727
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