กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ ายส่งเสริมและประสานงานองค์กรสมาชิก
การดาเนินงานระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563
ประธานคณะกรรมการฝ่ าย : พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย ์ เสาวภาพ

การดาเนินกิจกรรมของประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค
พลอากาศตรี ประสิทธิ์ นิยมแก้ว ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมภิ าค ภาค 1

มอบเงิ นสมทบทุนช่วยเหลือบูรณะสร้างกุฎิพระของวัดแสวงหา อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ซึ่งประสบอัคคีภยั พร้อมมอบแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับวัดเพื่อแจกจ่ายให้กับผูท้ ี่มา
ร่วมทาบุญ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

มอบแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์ส เปรย์ ให้กั บ วัด บ้านพร้าวใน อ าเภอสามโคก จัง หวัด
ปทุมธานี และโรงเรียนท่าตาหนักใต้ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 19 และ 30 พฤษภาคม
2563

ร่วมกิ จกรรมโครงการนา้ พระทัยพระราชทาน พร้อมแจกถุงยังชีพให้กับประธานชุมชน ณ ชุมชน
วัดสมณโกฐ อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2

- ร่วมเป็ นกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นของจังหวัดปทุมธานี ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2563

คุณวิชัย ไทยถาวร ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมภิ าค ภาค 2
1. ถวายแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์ส เปรย์ เพื่อ ป้อ งกันการแพร่ระบาดของโรค Covid - 19
ให้แก่
-

เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (พระเทพเสนาบดี) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (พระธรรมปิ ฎก) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563
เจ้าอาวาสวัดซาก และวัดถนนแค อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563
วัดพีระธรรมาราม (วัดเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด "ธ" สระบุร)ี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
วัดพุนอ้ ย (เจ้าคณะอาเภอหนองม่วง) ลพบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563
วัดตองปุ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
วัดป่ าธรรมวิสทุ ธิมงคล "ธ" อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
วัดป่ าเทพเนรมิต (เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี "ธ") เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

2. เป็ นประธานสอบสัมภาษณ์ผสู้ มัครเป็ นครู โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2563
3. ร่วมพิธีสรงนา้ ศพ และพระราชทานเพลิงศพอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 6, 13
มิถนุ ายน 2563 ณ วัดชีป่าสิตาราม
4. ประสานงานกับโรงแรมโอทู ลพบุรี เพื่อเตรียมจัดประชุมโครงการอบรมจิตอาสา สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน 2563
5. ร่วมถวายสักการะ ทาบุญอุทิศถวายให้แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าคณะใหญ่
หนกลาง เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2563 ณ วัดพิชยญาติการาม
6. ร่วมสวดพระอภิธรรมศพโยมบิดารองเจ้าคณะอาเภอเมืองลพบุรี เมื่ อวันที่ 26 มิถุนายน 2563
ณ วัดบางลี่ อาเภอท่าวุง้ จังหวัดลพบุรี
7. ร่วมประชุม คณะผูบ้ ริหารคณะครู (ในฐานะที่ ปรึกษาโรงเรีย น) เมื่ อวันที่ 29 - 30 มิ ถุนายน
2563 ณ โรงเรียนวินิตศึกษาฯ
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คุณอรณิชชา ภาคพิเศษ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมภิ าค ภาค 3

มอบ แอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดจันทบุรี เพื่อนาไปมอบให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่

มอบแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผสู้ งู อายุบา้ นจันทบุรี , สมาคม

แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจันทบุรี , สมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดจันทบุรี และมูลนิธิโรงพยาบาล
แกลง (องค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ฯ)
มอบหน้ากากอนามัยของสภากาชาดไทย พร้อมนา้ ดื่ม จานวน
10 แพ็ค ให้กับคณะตั้งด่านป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ จุดตัง้ ด่านเขาเกลือ อาเภอโป่ งนา้ ร้อน
จังหวัดจันทบุรี

มอบ แอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์ส เปรย์ ให้กั บ นายกเหล่ า

กาชาดจั ง หวั ด ระยอง, ชมรมแม่ ดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ ป ระจ าจั ง หวั ด ระยอง
โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง และบริษัท ฮอนด้าปิ ยะ จากัด เพื่อนาไป
มอบให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
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กลุ่มจิตอาสาสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ภาค 3 ในพืน้ ที่อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผูเ้ ดือดร้อน โครงการ
ตูป้ ั นสุข เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม 2563 ณ โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง
มอบ แอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับ นายกเหล่า

กาชาดจังหวัดตราด เพื่อนาไปมอบให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่ เมื่ อวันที่ 26
พฤษภาคม 2563 ณ สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด

รับ มอบเกี ย รติ บัต รโครงการเหล่ ากาชาดจัง หวัด จัน ทบุ รี จัด ท า
หน้ากากอนามัย ให้หน่วยงานและจิตอาสา เมื่ อวันที่ 4 มิ ถุนายน 2563
ณ จวนผูว้ า่ ราชการจังหวัดจันทบุรี

ร่วมเลี ย้ งอาหารกลางวัน ให้กับ เยาวชน พร้อมมอบอุป กรณ์ กี ฬา
และอุป กรณ์ ฝึกอาชี พ เมื่ อวันที่ 23 มิ ถุนายน 2563 ณ สถานพินิจและ
คุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2563
ณ โรงแรมรีเวอร์ราวรรณ จังหวัดจันทบุรี

5

คุณแสวง เอี่ยมองค์ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมภิ าค ภาค 4

มอบ แอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์ส เปรย์ ให้กับศูน ย์การศึก ษาพิ เศษประจาจังหวัด เพชรบุรี,

สมาคมผู้สูง อายุจังหวัดเพชรบุ รี และสถานคุ้ม ครองคนไร้ที่ พึ่งกุ่ม สะแก จังหวัดเพชรบุรี เมื่ อวันที่ 17
มิถนุ ายน 2563

คุณกรองมณี ดุจจานุทศั น์ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมภิ าค ภาค 5

มอบ แอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์สเปรย์ และข้าวกล่อง จานวน 300 กล่อง ให้กับหัวหน้าชุมชน
หนองแก้งช้าง และประชาชนผูเ้ ดือดร้อนในเขตเทศบาลนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ณ สานักงาน

ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 5, บ้านพักปลัดจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา

มอบ แอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์ส เปรย์ ให้กับ พระภิ ก ษุ ส งฆ์ แม่ ชี ประชาชนที่ ไ ปท าบุ ญ

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ณ วัดป่ ากุง อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
- มอบ แอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับ ชมรมแม่ ดีเด่นแห่งชาติฯ 5 จังหวัดในภาค 5
เพื่ อ เป็ นตั ว แทนในการมอบให้ กั บ ประชาชนผู้ เ ดื อ ดร้อ นที่ ไ ด้ ร ับ ผลกระทบจากสถานการณ์ โ ควิ ด - 19
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563
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มอบแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับ เจ้าหน้าที่
สถานคุม้ ครองคนไร้ท่พี ่งึ บ้านเมตตา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

คุณไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมภิ าค ภาค 6
มอบ แอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับ นายกพุท ธ

สมาคมขอนแก่น (องค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ) เพื่อนาไปมอบ
ให้กบั สมาชิกและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน 2563

มอบ แอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์ส เปรย์ ให้กับ ผูอ้ านวยการสานักงานคุม ประพฤติ จังหวัด

ขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 มิถนุ ายน 2563 ณ สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น
มอบ แอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์ส เปรย์ ให้กั บ นายก

สมาคมผูส้ งู อายุจงั หวัดอุดรธานี (องค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ฯ)
เมื่ อวันที่ 6 มิ ถุนายน 2563 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดอุดรธานี
มอบ แอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับ เจ้าหน้าที่

พยาบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโนนชัย จังหวัด
ขอนแก่ น เพื่ อ น าไปแจกให้กั บ ผู้ป่ วยที่ ม ารับ การรัก ษา เมื่ อ วัน ที่ 6
มิถนุ ายน 2563
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คุณสมัย เพ็งแจ่ม ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมภิ าค ภาค 7

มอบ แอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับหัวหน้ากลุ่มจิตอาสาสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง

ประเทศไทยฯ อาเภอสิรินธร และอาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และผูพ้ ิพากษาสมทบศาล
เยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบ ลราชธานี เมื่ อวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2563 ณ สานักงานประธาน
กรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 7
มอบ แอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์ส เปรย์ และถุ ง ปั น น ้าใจ

จานวน 1,000 ชุด ให้กับรองผูว้ ่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่
5 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารศาลาไทย ศาลากลางจั ง หวั ด
อุบลราชธานี
มอบ แอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์ส เปรย์ ให้กับ เทศบาลนคร

อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ บริษัทเอไอเอ จังหวัด
อุบลราชธานี

ร่วมประชุม คณะกรรมการพิ จารณาคัดเลือกแม่ ดีเด่นแห่งชาติ
ประจาปี 2563 ของจังหวัดอุบ ลราชธานี เมื่ อวันที่ 20 พฤษภาคม
2563 ณ ศูนย์ปฏิ บัติการสานักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมประชุมเสวนาเรื่อง “การพัฒนาวิถีชมุ ชนลุ่มนา้ ห้วยวะและห้วยสาราญ” เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
2563 ณ วัดป่ าพิมลมังคลาราม อาเภออุทมุ พรพิสยั จังหวัดศรีสะเกษ
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ร่วมกิ จกรรม”คนละต้นคนละมื อ ” ชุมชนสัมพันธ์ป ลูกป่ าร้อยพันธุ์ให้ลูกหลานทาตาม รอบริม ห้วย
สาราญและห้วยวะ เมื่อวันที่ 20 มิถนุ ายน 2563 ณ วัดป่ าพิมลมังคลาราม อาเภออุทมุ พรพิสยั จังหวัด
ศรีสะเกษ

เข้า ร่วมพิ ธี ม อบทุน การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ประจ าปี 2563 ของมูล นิ ธิ ดร.พระมหาชื่ น –
นายจันทร์ เพ็งแจ่ม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ณ วัดป่ าพิมลมังคลาราม อาเภออุทุมพรพิสยั จังหวัด
ศรีสะเกษ
เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้ น เฉลิ มพระเกี ย รติ
สมเด็จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้าฯ ประจาปี 2563 เมื่ อวันที่ 21 มิ ถุนายน
2563 ณ วัดหนองหิน อาเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

คุณอรชุน เหลืองวิเศษกาล ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมภิ าค ภาค 8

ร่วมกับศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค มอบอาหารแห้ง แอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้แก่
ผูเ้ ดือดร้อนที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
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ร่ ว มแจกแอลกอฮอล์ เ จล และแอลกอฮอล์ ส เปรย์ ให้ แ ก่
ประชาชนที่ตลาดใต้เทศบาลนครพิ ษณุโลก เมื่ อวันที่ 10 พฤษภาคม
2563

ร่วมแจกเครื่องอุปโภค บริโภค และตูป้ ั นสุข ให้กับประชาชนในตาบลช่องแค อาเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ และอาเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์

มอบถุงยังชีพ แอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้แก่ผเู้ ดือดร้อนที่ได้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด - 19 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

ร่วมแจกแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ และผูม้ ารับบริการที่โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
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ร่วมเลีย้ งอาหารกลางวัน พร้อมแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กบั เด็กกาพร้า ณ มูลนิธิ
แสงสวรรค์

คุณศุภวัตร ภูวกุล ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมภิ าค ภาค 9

ถวายแอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กบั พระครู พทั ธนาธิ มตุ เจ้าอาวาสวัดอุปคุต และมอบ
ให้กับประธานชมรมแม่ ดีเด่นแห่งชาติ ป ระจาจังหวัดเชียงใหม่, พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ , ยุวพุทธิ ก
สมาคมจังหวัดเชียงใหม่ และกลุม่ หนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ณ ร้านรัตนผล
จังหวัดเชียงใหม่

มอบแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กบั สถาบันแมคเคนฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกัน
โรคติ ด เชื ้อ ไวรัส โคโรน่ า 2019 (COVID-19) เมื่ อ วัน ที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ร้า นรัต นผล จัง หวัด
เชียงใหม่
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คุณบารุ ง ทองรอด ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมภิ าค ภาค 10
มอบแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับกานัน
ตาบลหิ นแก้ว เมื่ อ วัน ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ณ ศาลาประจ า
หมู่บา้ น อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

มอบแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์ส เปรย์ ให้กั บ กลุ่ ม
อาสาสมัครตาบลบางหมาก เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ณ จุดคัด
กรองซอยปรมินทรมรรคา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร

มอบแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์ส เปรย์ ให้กั บ พุ ท ธ
สมาคมจังหวัดชุมพร (องค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ฯ) เมื่อวันที่
9 พฤษภาคม 2563 ณ ร้านสหการพิมพ์ อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ถวายแอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์ส เปรย์ ให้กั บ พระมหา
ชัยศิลป์ ชยโชติ เจ้าอาวาสวัดดอนทรายแก้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม
2563 ณ วัดดอนทรายแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร

มอบแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับแม่ดีเด่น
แห่ ง ชาติ ป ระจ าจั ง หวั ด ชุ ม พร เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤษภาคม 2563
ณ บ้านพัก อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร

12

มอบแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับอดีต
ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิ ภาค ภาค 10 เมื่ อวันที่
9 พฤษภาคม 2563 ณ สานักงานประธานกรรมการประสานงาน
ส่วนภูมิภาค ภาค 10

มอบแอลกอฮอล์เ จล และแอลกอฮอล์ส เปรย์ ให้ กั บ
ศูนย์บ ริการผูส้ ูงอายุวัดชุมพรรังสรรค์ (องค์กรสมาชิกสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ณ วัดชุมพรรังสรรค์
จังหวัดชุมพร

ถวายแอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กบั พระครูอาทรประชารักษ์, พระครูธรรมธร ทนงศักดิ์
โกสโล เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ณ วัดดอนรวบ อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร, วัดเทพประดิษฐาราม,
วัดศรีสเุ ทพ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

มอบแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดชุมพร,
นายกสมาคมผูน้ าสตรีพฒ
ั นาชุมชนจังหวัดชุมพร และพุทธสมาคมจังหวัดระนอง (องค์กรสมาชิกสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ สานักงานแม่ดีเด่นแห่งชาติ
จังหวัดชุมพร อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร, บ้านพัก อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
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มอบแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร, วิทยาลัยเทคนิค
ชุมพร, วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร,
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร, วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ถวายแอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับ ดร.พระธรรมโกศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดขันเงิ น ,
ที่ป รึก ษาเจ้าคณะ และพระราชวิจิตรปฏิ ภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร เมื่ อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ณ วัดขันเงิน อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร, วัดราชบูรณะ (พระอารามหลวง) อาเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร

มอบแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับ สหกรณ์ครู ชุม พร และศูนย์ดูแ ลครู และ
บุคลากรทางการศึกษาผูส้ งู อายุ สกสค. จังหวัดชุมพร เมื่ อวันที่ 20, 27 พฤษภาคม 2563 ณ สานักงาน
สหกรณ์ครูชมุ พร, สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดชุมพร
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คุณรุ จิรา เพชรชู ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมภิ าค ภาค 11
1. มอบแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับ ชุม ชนตากสิ น - ชะเมา, ท้องถิ่ นอาเภอ
ท่าศาลา ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจาจังหวัด, หัวหน้าสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จงั หวัด, นายกพุทธสมาคมจังหวัด ประชาชนในตาบลตลาดใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานี
ตารวจ สภ.เมืองภูเก็ต, ปลัดเทศบาลตาบลป่ าตอง, นายอาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่, ผูว้ ่าราชการจังหวัด
พังงา, หัวหน้าสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัด สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 6 - 9, 12,
14, 21 พฤษภาคม 2563
2. ร่วมเป็ น กรรมการคัด เลื อ กแม่ ดีเด่ น แห่ ง ชาติ ประจ าปี 2563 ของจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณมานิต วงษ์สุรียร์ ัตน์ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมภิ าค ภาค 12
มอบเงิ นอุดหนุนกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ประจาปี 2563
ให้ กั บ องค์ ก รสม าชิ ก จั ง หวั ด พั ท ลุ ง พ ร้ อ ม ม อบ แอลก อฮอล์ เ จล
และแอลกอฮอล์สเปรย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

มอบแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับ โรงพยาบาล
สิเกา, ที่ ทาการอาเภอสิ เกา, โรงพยาบาลส่ง เสริม สุขภาพ ตาบลเขาเพดาน,
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตาบลนาเมืองเพชร, สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ตรัง, สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดตรัง, เทศบาลนาเมืองเพชร และสรรพกรอาเภอ
สิเกา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
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จัดส่ง แอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับ องค์ก รสมาชิก ในจังหวัดสงขลา, ปั ตตานี ,
นราธิวาส, ยะลา และตรัง ทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 2, 12 พฤษภาคม 2563
การดาเนินกิจกรรมของสมาคมและชมรมแม่ดเี ด่นแห่งชาติประจาจังหวัด
การดาเนินกิจกรรมตามนโยบายของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
1. การร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจาจังหวัด เชียงราย ร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิ มลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษา 3มิ ถุนายน
2563
- ชมรมแม่ ดีเด่นแห่งชาติ ป ระจาจังหวัดสกลนคร ร่วมพิ ธีฟั งเทศน์ม หาชาติ มหาเวสสันดร
ชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 มิถนุ ายน 2563 ณ วัดพระธาตุเชิงชุม

2. การจัดกิจกรรมช่วยเหลือผูท้ ี่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19
สมาคมและชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจาจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครสวรรค์ จัง หวัดเชี ย งราย จังหวัดอุตรดิ ตถ์ จัง หวัดสุรินทร์ จัง หวัดเชีย งใหม่
จังหวัดสกลนคร จังหวัดอานาจเจริญ จังหวัดเลยและจังหวัดอ่างทอง ได้จัดกิ จกรรมช่วยเหลื อผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด -19 ดาเนินการช่วยเหลือมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภค อาทิเช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปไข่ไก่
นา้ ดื่ม การจัดเลีย้ งอาหาร และบริจาคสิ่งของในโครงการตูป้ ั นสุข ตลอดจนการจัดกิจกรรมให้ความรู เ้ กี่ยวกับ
การป้องกันโรคโควิด-19
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3. การจัดกิจกรรมช่วยเหลือผูป้ ระสบปั ญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน
- ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจาจังหวัดสุรินทร์มอบถุงยังชีพให้กบั ครอบครัวยากไร้
และประสบภัยพิบตั ิฟา้ ผ่า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
- สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจาจังหวัดอุดรธานี ร่วมโครงการเติมความสุขบรรเทา
ความทุกข์ ด้วยการแบ่งบัน แจกถุงยังชีพ จานวน 500 ถุง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563
- สมาคมแม่ ดีเด่นแห่งชาติป ระจาจังหวัดนครสวรรค์ จัดเลี ย้ งอาหารกลางวันเด็ก
กาพร้า จานวน 70 คน ณ มูลนิธิแสงสวรรค์
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- สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจาจังหวัดอุบลราชธานี ลงพืน้ ที่ช่วยพี่นอ้ ง 3 คน อยู่
ตามลาพังเนื่องจากบิดามารดาติดคุก โดยมอบเงินช่วยเหลื อเพื่อซ่อมแซมบ้าน พร้อมมอบเครื่องอุป โภค
บริโภค เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ อาเภอนา้ ยืน จังหวัดอุบลราชธานี

4. การจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด
- สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจาจังหวัดเชียงราย ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทาถังขยะรักษ์
โลก เพื่อลดโลกร้อน มอบให้หน่วยงานต่างๆ
- ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิ จกรรมปลูกป่ า เมื่ อวันที่ 21
มิถนุ ายน 2563 ณ บ้านโป่ ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

