
โครงการประชุมนายกเหลา่กาชาดจงัหวดั
ประจําปีงบประมาณ 2564

วนัที ่12 พฤศจกิายน 2563
ณ โรงแรมแมนดารนิ กรงุเทพมหานคร



การวางตน



การบรหิารงานภายในสํานักงานเหลา่กาชาดจังหวดั



การประสานงานกบัหน่วยงานเอกชนในพืน้ที่





โครงการ
“สง่เสริมและสนบัสนนุการพฒันาการเรียนรู้
เด็กนกัเรียนและเยาวชนในถ่ินทรุกนัดาร”



พระราชกระแสรับสัง่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี

ด้านการพฒันาเดก็และเยาวชนในถ่ินทุรกนัดาร



การประชุม
คณะกรรมการสภากาชาดไทย  

คร้ังที ่388
วนัศุกร์ที ่4 กนัยายน 2563

“.........ห่วงใยเด็กเหล่านี้ที่อยู่ในถ่ินทุรกันดาร โดยเฉพาะ
ในช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส           
โคโรนา เด็กเหล่านี้แม้จะได้เรียนพอสมควร แต่มีปัญหา 
เพราะโรงเ รียนนอกสังกัดโรงเ รียน ตชด. อยู่ ในเขต
ทุรกันดาร เม่ือโรงเรียนปิด เด็กเหล่านี้จะไม่ได้รับการศึกษา
เท่าที่ควร เน่ืองจากขาดการเรียนการสอน แม้ว่าจะมีครู
อาสาสมัครเดินทางไปสอนบ้าง แต่กไ็ม่เพยีงพอ...................

.........คนที่มีความรู้ก็จะมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น ดังน้ัน 
หากสภากาชาดไทย โดย เหล่ากาชาดจังหวัด สํานักงาน     
ยุวกาชาด หรืออาสากาชาด สามารถดําเนินการตามแนวทาง
ทีเ่สนอได้ น้ัน เป็นโครงการที่ดี และจะเป็นประโยชน์แก่เด็ก
ในถ่ินทุรกนัดารอย่างมาก”



การบรรยายพเิศษ
เร่ือง

“40 ปี การพฒันาเดก็และเยาวชนในถิ่นทุรกนัดาร”
19 ตุลาคม 2563

ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจังหวดัสกลนคร

“.........โรงเรียน กพด. ไม่มีคอมพิวเตอร์และทีว ี
จึงนึกถึงถุงยังชีพ ให้ใช้ “ถุงยังชีพเพ่ือการศึกษา” 
เหมือนตอนนํ้าท่วม แต่ในถุงมีหนังสือที่จะสอน            
มีการสอนเร่ืองบัญชี สหกรณ์ มีเมล็ดถั่วเขียว               
มีหน้ากากอนามัย  มีส บู่ ล้างมือมี เจลล้างมือ             
ข้าว นํ้ามัน แชมพูสระผม เมล็ดผักสําหรับปลูก
รับประทานเองและเอามาแบ่งเพ่ือน หากเหลือ            
ก็ เอาไปขาย และให้มีการลงบัญชีครัวเ รือน                 
หรือใส่กระปุกออมสินไว้ ได้นําถุงยังชีพนี้ไปแจก
นักเรียนในพืน้ทีห่่างไกล........................................
.........การทําถุงยังชีพนี้ยากเพราะไม่สามารถ
ให้ทุกคนได้ มีหลายคนช่วยบริจาคซ่ึงก็ถือว่าเป็น
งานทีเ่ราได้ช่วยกนั.........”



Updated : November 4, 2020



พืน้ทีโ่รงเรยีนโครงการพระราชดาํรฯิ 748 แหง่
พืน้ทีโ่รงเรยีนเนน้หนกั
10 จงัหวดั พืน้ทีโ่รงเรยีนรอง 50 จงัหวดั

1. กาญจนบรุี
2. ราชบรุี
3. เพชรบรุี
4. ประจวบครีขีนัธ์
5. ตาก
6. น่าน
7. เชยีงราย
8. เชยีงใหม่
9. พะเยา
10.แมฮ่อ่งสอน

ภาค 1 : พระนครศรอียธุยา ปทมุธาน ี 
ภาค 2 : นครนายก  
ภาค 2 : จันทบรุี ฉะเชงิเทรา ตราด สระแกว้
ภาค 4 : ประจวบครีขีันธ์ กาญจนบรุี เพชรบรุี ราชบรุี
ภาค 5 : บรุรัีมย์ ศรสีะเกษ สรุนิทร์
ภาค 6 : เลย หนองบัวลําภู อดุรธานี ขอนแกน่ บงึกาฬ

สกลนคร หนองคาย
ภาค 7 : อบุลราชธานี นครพนม มกุดาหาร ยโสธร อํานาจเจรญิ
ภาค 8 : ตาก
ภาค 9 : พษิณุโลก เพชรบรูณ์ แพร่ น่าน อดุรดติถ์
ภาค 10 : เชยีงราย เชยีงใหม่ ลําปาง พะเยา แมฮ่อ่งสอน
ภาค 11 : ชมุพร ระนอง กระบี่ นครศรธีรรมราช พังงา สรุาษฎรธ์านี
ภาค 12 : ปัตตานี พัทลงุ สงขลา  ตรัง นราธวิาส ยะลา สตลู3

จาํนวน 560 โรงเรยีนจาํนวน 188 โรงเรยีน
(สพฐ. และ ตชด.)

นร.ท้ังหมด กลุ่มเร่งรัด

ปรับปรุง LD รวม

14,278 2,526 851 3,377

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 11 พ.ย. 63 เลขที ่สล.ว.2642/2563
เร ือ่ง ขอความอนุเคราะหข์อ้มลูรายงานเด็กนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-6 ทีอ่า่นไมอ่อกเขยีนไมไ่ด ้











นายกเหลากาชาดจังหวัดเชิญชวนผูวาราชการจังหวัด รวมจัดกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข บํารุงสุข ปวงประชา”      

สัปดาหละ 1 วัน หรือตามวัน เวลาท่ีเห็นสมควร และเหมาะสมกับสภาพปญหาของพื้นท่ี เพื่อแกไขปญหาและชวยเหลือ

ประชาชนผูเดือดรอนตามพันธกิจของสภากาชาดไทยมาเปนเปาหมายในการดําเนินงานใหแกประชาชนในพื้นท่ี เชน การออกไป

เยี่ยมและใหความชวยเหลือกลุมผูเปราะบางในสังคมหรือผูดอยโอกาส ผูปวยติดเตียง คนพิการ คนชรา เปนตน ซึ่งจะเปนพลัง

สําคัญหากทําพรอมกันทุกจังหวัดเพราะสามารถชวยเหลือประชาชน และประเทศชาติไดอยางท่ัวถึง

โครงการ 

“วันกาชาด บรรเทาทุกข 

บํารุงสุข ปวงประชา”



เหลากาชาดจังหวัด

รวมจัดกิจกรรม
“วันกาชาด บรรเทาทุกข บํารุงสุข 

ปวงประชา”

ผูวาราชการจังหวัดตาก นายกเหลากาชาดจังหวัดตาก 

กรรมการเหลากาชาดจังหวัด  สวนราชการ จัดกิจกรรม 

“วันผูวาฯ นายกฯ บรรเทาทุกข บํารุงสุข ปวงประชา” ณ 

อําเภอแม ระมาด และอํา เภอทาสองยาง เมื่ อ วัน ท่ี                  

4 พฤศจิกายน 2563



โครงการ “ปันน้ําใจ ให้น้ําด่ืม”
ประจาํปีงบประมาณ 2564

บริ ษัท พีทีที  โกบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) ไดบริจาคแท็งกน้ํา ขนาด 1,500 

ลิตร  เพื่อมอบใหชุมชน หมูบาน ที่ขาดแคลน

น้ําสะอาดสําหรับเก็บไวอุปโภค - บริโภค          

จึ งขอให เหล ากาชาด จังห วัด  ประสาน

หนวยงานภาครัฐ สํารวจ ชุมชน หมูบาน              

ที่ มีความประสงคแท็ งกน้ํ า  ใหแจ งมาที่

สภากาชาดไทย



1. เปนพ้ืนที่ที่ขาดแคลนน้ําสะอาดสําหรับเก็บน้ําไวอุปโภค-บริโภค

2. เปนพ้ืนที่ที่ยังไมไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานอื่น

3. สามารถมอบหมายผูรับผิดชอบดูแลใหมีการเติมน้ําสะอาดใหพรอมใชอยู

เสมอและบํารุงรักษาดวยการทําความสะอาดแท็งกน้ํา เดือนละ 1 ครั้ง

4. มีหนวยงานภาครัฐหรือ อปท. ในพ้ืนที่รับผิดชอบเติมน้ําสะอาดใหเพียงพอ

และมีสวนรวมในการบํารุงรักษาแท็งกน้ําใหพรอมใชงานอยูเสมอ
5. จุดติดตั้งแท็งกน้ําตองเปนพ้ืนที่สาธารณะของชุมชน หากจะติดตั้งในพ้ืนที่สวนบุคคลตอง

ไดรับการยินยอมจากเจาของที่ และประชาชนสามารถเขาไปใชประโยชนไดอยางสะดวก

6. จุดติดตั้งแท็งกน้ําจะตองเปนพ้ืนที่ดินแข็ง ไมเปนที่ลุม ไมมีน้ําขังหรือชุมน้ํา

7. คุณภาพของน้ําที่จะนํามาบรรจุในแท็งกน้ําควรเปนน้ําที่มีคุณภาพสําหรับการบริโภค

และควรไดรับการรับรองจากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
8. มีหนวยงานในพ้ืนที่ดําเนินการตรวจคุณภาพน้ําในแท็งกทุก 6 เดือน

9. กรณีติดตั้งบริเวณที่มีชายคาของอาคาร สมควรจะมีคาใชจายสมทบหรืองบประมาณของหนวยงานในการ

จัดทํารางน้ําพ้ืนที่ชายคาอาคารดังกลาวดวย

10. หากมีกรณีจะพิจารณาอนุมัติโครงการลงในพ้ืนที่โครงการโรงเรียนในพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาฐิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือมีโรงเรียนพระราชดําริตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ดวย                  

แลวก็ใหใชเปนองคประกอบในการพิจารณาอนุมัติดวย ก็จะเปนประโยชนในการใชสอยรวมกันทั้งโรงเรียนและชุมชน

หลกัเกณฑก์าํหนดจดุติดตัง้



นายกเหลากาชาดจังหวัด มอบหมายรองนายกเหลากาชาดจังหวัด 1 คน และกรรมการเหลากาชาดจังหวัด หรือผูท่ี

เกี่ยวของท่ีมีความสามารถ 1-2 คน ท่ีสามารถใชแอปพลิเคช่ันคอนขางดี เปนผูดูแลการใชแอปพลิเคช่ัน “พนภัย” ของ            

เหลากาชาดจังหวัด พรอมท้ังประสาน นายอําเภอทุกอําเภอในจังหวัด เพื่อขอความอนุเคราะหใหลูกจางเหมาบริการ            

ของโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการ (TambonSmartTeam) เขารวมอบรมการใช  แอปพลิ เคช่ัน “พนภัย”                   

โดยสํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ เปนผูสอนและนําไปใหความรูกับกํานัน ผูใหญบาน และประชาชนตอไป

โครงการ 

“วันกาชาด บรรเทาทุกข 

บํารุงสุข ปวงประชา”



เหลากาชาดจังหวัดพะเยา

นํารองจัดอบรมแอปพลิเคชัน่ 

“พนภัย” ใหแกลูกจางเหมา

ของโครงการพฒันาตําบล

แบบบูรณาการ 

(Tambon Smart Team) 

ครบทุกอําเภอ



ใหพิจารณาสั่ งซื้ อ/จาง  จากกลุ ม

รานคาชุมชนหรือกลุมธุรกิจในทองถ่ินกอน

เปนลํ า ดับแรกหรื อพิ จารณา ซ้ือจาก

ภาคเอกชน ที่ใหบริการสั่งซ้ือดวยระบบ

ออนไลนก็ได ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของ

นายกเหลากาชาดจังหวัด หรือผูบริหาร

เหลากาชาดจังหวัด อยางไรก็ตามขอกําชับ

ใหดําเนินการตามระเบียบสภากาชาดไทย 

วาดวยการจัดซื้อ/จาง

ค กบั
บรษิทั
คา้สง่ 

คา้ปลกี

การซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค 

กับบริษัทคาสง คาปลีก



02

03

04

05

งานกาชาดออนไลน ป 2563
#ใหดวยใจไรพรมแดน

พิธีเปดงานกาชาดประจําป 2563
วันที่ 19 ธันวาคม 2563

ณ หองประชุม 1210 Auditorium 

ชั้น 12 โซน B 

อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

จัดงานระหวางวันท่ี 
19-29 ธันวาคม 2563



สํานักงานจัดหารายได ขอความรวมมือเหลากาชาด

จังหวัด สงรานคานําเคร่ืองอุปโภค - บริโภค มาจําหนาย         

ในงานกาชาดออนไลน ผานเว็บไซต www.งานกาชาด.com

เนื่องจากเกิดสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ไม

สามารถจัดงานกาชาดได จึงเปนการหารายไดแบบใหม และ

เปนการชวยเหลือรานคา โดยสภากาชาดไทย จะเปนผู

โฆษณา ประชาสัมพันธทาง ส่ือตาง ๆ และเน็ตเ วิรค          

ทั่วประเทศ จึงเชิญชวนใหเหลากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ 

นํ าร านค าที่ เปนของดีและมี ช่ื อ ใน จังห วัด  นํ า สินค า          

มาจําหนายในคร้ังนี้ โดยขณะนี้มีเหลากาชาดจังหวัดสนใจ

ออกรานกาชาดออนไลนแลวจํานวน 36 จังหวัด

ขอเชิญเหลากาชาดจังหวัดที่รวมออก

รานกาชาดออนไลน เขาประชมุ

ผานระบบ Zoom 
ในวันจันทร ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

เวลา 11.30 น. เปนตนไป เพื่อสราง

ความเขาใจ ขั้นตอนในการจําหนาย

สินคาออนไลนดังกลาว

http://www.%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94.com/


เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ (AED)



สภากาชาดไทยจะสงมอบเคร่ือง AED ใหกับ       

เหลากาชาดจังหวัด จํานวน 11 จังหวัด 12 จุด 

ในวันท่ี 20-27 พฤศจิกายน 2563 และจะทยอย

สงในจังหวัด ท่ี เหลือจนครบ โดยจะมอบให

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เปนผูลงนาม       

รับมอบเค ร่ือง และพยาน จํานวน 2 ทาน 

ประกอบดวย จังหวัด 1 ทาน และเหลากาชาด

จังหวัด 1 ทาน ตามท่ีไดมีหนังสือขอรายชื่อ

กรรมการเหลากาชาดจังหวัดเปนพยานลงนามรับ

มอบในใบรับของ

รายชื่อจังหวัดทดลองนํารองสองมอบเครื่อง

กระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ จํานวน 11 จังหวัด 

12 จุด รวม 236 เครื่อง



1. จังหวัดชลบุรี จํานวน 25 เครื่อง

2. จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 10 เครื่อง

3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 17 เครื่อง

4. จังหวัดขอนแกน จํานวน 29 เครื่อง

5. จังหวัดนครราชสีมา          จํานวน 32 เครื่อง

6. จังหวัดสุรินทร                จํานวน 21 เครื่อง

7. จังหวัดอุบลราชธานี         จํานวน 27 เครื่อง

8. จังหวัดเชียงใหม             จํานวน 29 เครื่อง

9. จังหวัดพิษณุโลก             จํานวน 11 เครื่อง

10. จังหวัดภูเก็ต                 จํานวน 10 เครื่อง

11. จังหวัดสงขลา               จํานวน 20 เครื่อง

- อําเภอหาดใหญ         จํานวน 5 เครื่อง

รายชื่อจังหวัดทดลองนํารองสองมอบเครื่อง

กระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ จํานวน 11 จังหวัด 

12 จุด รวม 236 เครื่อง
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