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ปีที่ 35 ฉบับที่ 1551  ปักษ์หลัง เดือนมีนาคม 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 25

	 เมือ่วนัที	่29	กมุภาพนัธ์	2563	สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีอปุนายิกาผูอ้�านวยการ 

สภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จ 

พระญาณสังวรฯ	 สภากาชาดไทย	 ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 25	 โดยมี 

วาระต่าง	ๆ 	อาท	ิสรปุผลการประเมินการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณบดีส�านกัวชิาพยาบาลศาสตร์	ปีที	่2	ของการปฏบิตัหิน้าที	่รายงานผลการด�าเนินงาน

ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล	 ประจ�าปี	 2562	 การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการเงินของสถาบันแทนต�าแหน่งที่ว่าง	

รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 นายแผน วรรณเมธี	 เลขาธิการสภากาชาดไทย	 เป็นประธานเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคล่ือนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จ 

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เพือ่ท�าการตรวจรักษาและผ่าตดัตาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส	โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	ระหว่างวนัที	่23	-	28	กมุภาพนัธ์	2563	

ณ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านพุน�้าร้อน	อ�าเภอด่านช้าง	จังหวัดสุพรรณบุรี	โดยมี	นายนิมิต วันไชยธนวงศ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี	

พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์	นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี	ร่วมพิธี	เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2563
	 หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย	 ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เริ่มด�าเนินการเมื่อวันที่	 1	 เมษายน	 2538	 
เพือ่เฉลมิพระเกยีรตเินือ่งในโอกาสทีส่มเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเมือ่ครัง้ทีท่รงเจรญิพระชนมายคุรบ	
40	พรรษา	ตั้งแต่ปี	2538	เป็นต้นมา	ได้ด�าเนินการรักษาผู้ป่วยโรคตาทั้งประชาชนทั่วไป	พระภิกษุ	แม่ชี	รวมถึงนักบวชทุกศาสนา	โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ไปแล้วกว่า	256,000	ราย	ท�าการผ่าตัดไปแล้วกว่า	63,000	ราย

 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค  

ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์	 สภากาชาดไทย	 เข้ารับประทาน

รางวัลเชดิชเูกยีรตบุิคคลและหน่วยงานทีม่คีวามมุ่งม่ันขับเคลือ่น

การด�าเนินงานลดการตีตราและเลือกปฏิบัติของประเทศไทย  

ในฐานะเป็นผูส้นบัสนนุการจัดบรกิารด้านเอชไอวใีห้กลุม่ประชากร

หลักและการจัดบริการเพร็พในชุมชน จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	 ในงานสัมมนา 

เส้นทางมุ่งสู่	 “Zero Discrimination อันเนื่องมาจากเอดส์ 

ในประเทศไทย” ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุข	 ร่วมกับภาคีเครือข่าย	
จัดขึ้น	 ณ	 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์
สภากาชาดไทย	 เมื่อวันที่	 1	 มีนาคม	 2563	 เพื่อเทิดพระเกียรต ิ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าโสมสวลี	 กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	 
เน่ืองในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายต�าแหน่งทูตสันถวไมตรีของ
โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาต	ิโดยก�าหนดให้วนัที	่1	มนีาคม
ของทุกปี	เป็นวันรณรงค์สากล	เพื่อการยุติการเลือกปฏิบัติ	

รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ ให้บริการจังหวัดสุพรรณบุร ี

ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์

รับประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ  



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 งดบริการงานบางส่วนชั่วคราว	 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามแนวทาง 
ทีก่ระทรวงสาธารณสขุก�าหนดในการป้องกนัและควบคมุไม่ให้มีการแพร่ระบาดของ		COVID-19	อาท	ิงดบรกิารตรวจสขุภาพคนไทยและคนต่างชาติ	

ณ	คลินิกตรวจสุขภาพ	อาคาร	ภปร	ชั้น	16	งดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่มีการชุมนุม หรือมีคนแออัดและคับคั่ง
	 ส�าหรับผู้ป่วยที่มีไข้	ปวดศีรษะ	ไอ	มีน�้ามูก	เจ็บคอ	หายใจเหนื่อย	หรือมีประวัติเดินทางมาจากประเทศหรือแวะผ่านประเทศที่มีการระบาด

ของโรค	COVID-19	ภายใน	14	วัน	กรุณาติดต่อทันทีที่จุดคัดแยกผู้ป่วย ตึกจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

	 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย	 สภากาชาดไทย	ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดอ่างทอง 

และจังหวัดนนทบุรี	ในการด�าเนินโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย	หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ	รุ่นที่	1	และโครงการสร้างเสริม

ศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล	รุ่นที่	1	หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล	โดยมี	นายเรวัต ประสงค์	ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ่างทอง	และนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี	เป็นประธานพิธีเปิด	เมื่อวันที่	3	และ	4	มีนาคม	2563	ณ	โรงพยาบาลโพธิ์ทอง	
จังหวัดอ่างทอง	และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จังหวัดนนทบุรี	มีผู้เข้าร่วมอบรม	รวมทั้งสิ้น	113	คน

	 ตามประกาศของสภากาชาดไทย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	 ให้เพิ่มเติมประเทศหรือ 

เขตการปกครองทีเ่ส่ียงต่อโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	คอื	ฝรัง่เศส และเยอรมน	ีพร้อมขยายระยะเวลาการด�าเนนิการตามประกาศสภากาชาดไทย	

ระหว่างวันที่	21	กุมภาพันธ์	2563	–	19	เมษายน	2563	เป็นระหว่าง	วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 พฤษภาคม 2563

การให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

เพื่อป้องกันการระบาดของ COVID-19

ประกาศเพิ่มเติมฉบับที่ 3

ประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 สภากาชาดไทยได้ออกประกาศ	เรือ่ง	มาตรากรป้องกนัการแพร่ระบาด 

ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	และขอให้เหล่ากาชาดจังหวัด
ประชาสัมพันธ์	 เฝ้าระวังการแพร่ระบาด	 และป้องกันการติดเชื้อให้แก ่
คณะกรรมการ	สมาชกิ	จิตอาสา	อาสาสมคัรเหล่ากาชาดจังหวดั	และกิง่กาชาดอ�าเภอ	
ทั้งในครอบครัวตนเอง	ตลอดจนหมู่บ้านและชุมชนต่าง	ๆ	
	 ปัจจบุนัหน้ากากอนามยัส�าหรบัใช้ป้องกนัการแพร่ระบาดของ	COVID-19	
ขาดแคลนและมรีาคาสงู	เพือ่เป็นการบรรเทาความเดอืดร้อนแก่ประชาชน	จงึ

ได้มกีารพจิารณาปรับแผนงานงบประมาณประจ�าปีเพือ่จัดหาหน้ากากอนามยั 

ในท้องถิน่แจกจ่ายให้ผูด้้อยโอกาสเป็นกลุม่แรกก่อน	โดยประสานกบัสาธารณสขุ
จงัหวัดหรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องก�าหนดแบบมาตรฐานของหน้ากากอนามยั
ที่ใช้ป้องกันโรคดังกล่าว	 พร้อมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของ	COVID-19	ด้วย

เหล่ากาชาดจังหวัดแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ผู้ด้อยโอกาส

	 ระเบียบสภากาชาดไทย	ว่าด้วย	การแบ่งส่วนงานของส�านักงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	พ.ศ.	2563	

 ส�านักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	มีหน้าที่วางแผนและจัดท�ากรอบการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ในภาพรวม	 และสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสภากาชาดไทย	 ให้เป็นองค์กรท่ีสามารถขับเคลื่อนระบบ 
การบริหารความเส่ียงและการควบคุมได้อย่างมีพลวัตและนวัตกรรม	 โดยบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 อีกท้ังปลูกฝังวัฒนธรรม 
การบริหารความเสีย่งให้เป็นอตัลกัษณ์ของบคุลากรทกุคน	สร้างระบบการควบคมุภายในท่ีมปีระสทิธภิาพ	เพ่ือลดความสูญเสียท่ีมาจากปัจจยัภายใน

และภายนอกเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่ยั่งยืนในอนาคต	โดยแบ่งส่วนงานออกเป็น

 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบก�ากับดูแลหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงท่ีก�าหนดข้ึน 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสภากาชาดไทย	 สนับสนุนและประสานงานกับทุกหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญ 
ขององค์กร	ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้	พัฒนาความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในระบบการบริหารความเสี่ยง	
สร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นอัตลักษณ์ของบุคลากรสภากาชาดไทย	และงานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย	

 ฝ่ายควบคุมภายใน	รับผิดชอบสร้างระบบพื้นฐานการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลให้มีความถูกต้อง	รัดกุม	ก่อให้เกิดกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	 พร้อมน�านโยบายและมาตรฐานการควบคุมภายในสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อสร้างความมั่นใจ 
อย่างสมเหตุสมผลว่าการด�าเนินงานขององค์กรจะบรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้	 3	 ประเภท	 คือ	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของการด�าเนนิงานระดับหน่วยงานและองค์กร	ความน่าเชือ่ถอืของรายงานทางการเงนิ	และการปฏบิตัติามกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง	
และงานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนงานของส�านักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
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:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ แจ้งการจ่ายเงินสมาชิกที่เสียชีวิต

	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น�าของสภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 

2563	 (The	 Leadership	 Development	 Program	 :	 LDP)	 ส�าหรับรองผู้อ�านวยการ	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	 และหัวหน้าฝ่าย	 ที่ได้ผ่านเกณฑ์การ 

คัดเลือกจากส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	จ�านวน	18	คน	เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ	จ�านวน	3	หลักสูตร	ได้แก่ หลักสูตรผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ระดับสูง หรือ	The	Leadership	Grid	ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	2	–	4	มีนาคม	2563	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	สภากาชาดไทย	โดยมี	 

ดร.ธีระชยั เชมนะสริิ วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญด้านการพฒันาบคุคล	เป็นผู้บรรยาย	มเีนือ้หาประกอบด้วย	การเพิม่พนูการรูจ้กัตนเอง	การสร้างการเปลีย่นแปลง	

การจัดการความขัดแย้ง	และการสร้างวิสัยทัศน์	

	 นอกจากน้ี	 ยังมีหลักสูตรกฎหมายแรงงานเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับผู้น�า	 หลักสูตรบุคลิกภาพและมารยาทสังคมส�าหรับผู้น�า	 

และ	Table	Manners	ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	10	–	11	มีนาคม	2563	

รางวัลยอดเยี่ยม 
1. ประเภทมีโรคประจ�าตัว 

กลุ่มอายุ	60	–	69	ปี	ได้แก่	นางสาวดรุณี ติรณสวัสดิ์

กลุ่มอายุ	70	–	79	ปี	ได้แก่	นายปัญญา อภิญญานุรักษ์

กลุ่มอายุ	80	ปี	ขึ้นไป	ได้แก่	นายพฤฒิไกร ไกรพิพัฒน์

2. ประเภทไม่มีโรคประจ�าตัว

กลุ่มอายุ	60	–	69	ปี	ได้แก่	นางสาวธัชนันท์ เพชรด�ารงศ์ศักดิ์

กลุ่มอายุ	70	–	79	ปี	ได้แก่	นายสมศักดิ์ รัตนภูมิภิญโญ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ปี 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น�าของสภากาชาดไทย ปี 2563

	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย	แจ้งการจ่ายเงินสมาชิกที่เสียชีวิต ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2563	จ�านวน	9	ราย	 เป็นเงินทั้งสิ้น	

1,559,900	บาท	รวมยอดเงินที่สมาคมฯ	ได้ช่วยเหลือสมาชิกแล้ว	เป็นเงิน	168,278,240	บาท

	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย	 ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคม	 เม่ือวันที่	 18	 มีนาคม	 2547	 เพ่ือท�าการสงเคราะห์ 

ซึง่กนัและกนัในการจดัการศพ	และสงเคราะห์ครอบครวัของบคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่ถงึแก่ความตาย	โดยมไิด้ประสงค์จะหาก�าไรหรอืรายได้เพ่ือแบ่งปันกัน	 

ซึง่การตายนีร้วมถงึการสาบสญูตามค�าสัง่ศาล	ขอเชิญสมัครเป็นสมาชกิฯ	ได้ที	่สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สภากาชาดไทย ส�านกังานบรหิารทรพัยากร

บุคคล ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ในวันและเวลาราชการ	โทร.	0	2256	4057	ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่	http://hrtrcs.redcross.or.th



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

แต่งตั้งผู้อ�านวยการส�านักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

	 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	ครั้งที่	2/2563	เมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	2563	ให้แต่งตั้ง	นางสุภาภรณ์ อังชัยสุขศิริ ด�ารงต�าแหน่ง 

ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน สภากาชาดไทย	และให้แต่งตัง้	นางกรรณกิาร์ สทิธานวุตัร์ ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยผูอ้�านวยการ

ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ปรับหลักสูตรแพทยศาสตร์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม	 กับโครงการผลิตบัณฑิตแพทย์ 2 ปริญญา  

ภายในเวลา 6 ปี ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ – ปริญญาโท วิศวกรรมชีวเวช	ซึ่งเป็นโครงการหลักสูตรควบ	ข้ามระดับ	(ปริญญาตรี	–	ปริญญาโท)	
และข้ามศาสตร์	 (แพทยศาสตร์	 -	วิศวกรรมชีวเวช)	จุดเด่น	คือ	บัณฑิตจะได้รับ	2	ปริญญา	คือ	ปริญญาตรี	แพทยศาสตรบัณฑิต	และปริญญาโท	 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สหสาขาวิศวกรรมชีวเวช	 โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาเพียง	 6	 ปี	 เหมาะกับนิสิตแพทย์ท่ีมีศักยภาพและความสนใจ 
ด้านวิศวกรรมชีวเวช	ต้องการเป็นแพทย์นักวิชาการ	นักวิจัยชั้นน�า	ผู้เชี่ยวชาญทั้งสาขาแพทยศาสตร์และวิศวกรรมชีวเวช	ที่สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ	
องค์ความรู้	วิจัยและนวัตกรรม	ต่อไป	
	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	ฝ่ายวิชาการ	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โทร.	0	2252	2702,	0	2256	4478	

 การเบิกเงินสด ครั้งที่ 2 เจ้าหน้าที่การเงิน	บัญชี	หรือจัดซื้อ	จัดท�าใบถอนเงินเพื่อเบิกเงินสดไปจ่ายให้แก่ผู้ขายตามจ�านวนเงินที่ผู้ขายทวงถาม	
โดยจัดท�างบใบส�าคัญและเอกสารประกอบการจ่ายเงินขึ้นใหม่	จ�านวน	3	ฉบับ	ดังนี้	
 งบใบส�าคัญฉบับที่ 1 น�าใบส่งของจากงบใบส�าคัญจากการจัดซื้อท่ีเบิกไปคร้ังท่ี	 1	 มาจัดท�าเอกสารจัดซื้อ	 และ	 PP	 ข้ึนใหม่	 (ระบบ	 FMIS)	
โดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการซ้ือ	 เช่น	 “ค่าเสื้อเพื่อโครงการ	 A”	 จากการเบิกคร้ังที่	 1	 เป็น	 “ค่าเสื้อเพื่อโครงการ	 B”	 ในการเบิกครั้งที่	 2	 
แล้วขอให้เพื่อนซึ่งท�างานด้วยกันปลอมรายมือชื่อของผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย	ลงนามในงบใบส�าคัญ
 งบใบส�าคัญฉบับท่ี 2 และ 3 น�าใบส่งของจากงบใบส�าคัญจากการจัดซ้ือท่ีเบิกไปครั้งท่ี	 1	 มาจัดท�าเอกสารจัดซ้ือ	 และ	 PP	 ขึ้นใหม่	 
(ระบบมอื)	คล้ายกบัแบบฟอร์มในระบบ	FMIS	โดยใช้เลขทีง่บใบส�าคญัทีเ่คยออกจากระบบ	FMIS	เสนอหวัหน้าฝ่ายพจิารณา	และผูบ้รหิารลงนามอนุมตัิ 
ในงบใบส�าคัญ	และบันทึกบัญชีปรับปรุงใหม่

	 เหตุใดจึงสามารถเบิกเงินสดครั้งที่	 2	 ได้	 โดยที่หัวหน้าฝ่ายและผู้บริหาร	 ผู้มีอ�านาจลงนามในงบใบส�าคัญกับใบถอนเงิน	 ไม่มีข้อสงสัย  

พบกับสาเหตุและแนวทางในเชิงป้องกันและค�าแนะน�าต่าง ๆ ได้ ใน IA Letter ฉบับหน้า

IA letter  ตอน การจัดท�างบใบส�าคัญ เพื่อเบิกเงินซ�้า 2 ครั้ง (ต่อจากฉบับที่แล้ว) 

โครงการผลิตบัณฑิตแพทย์ 2 ปริญญา ภายใน 6 ปี



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

ขอนแก่น นางวรารกัษ์ รงัษี นายกกิง่กาชาดอ�าเภอบ้านไผ่	พร้อมคณะ
กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ	มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และ 
เงินช่วยเหลือ นางช่อผกา ซุยลา ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทา 
ความเดือดร้อนในเบื้องต้น	ณ	บ้านเลขที่	276	หมู่ที่	7	ต�าบลในเมือง

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

ตราด นางละอองแก้ว ลิมป์หวังอยู่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด	
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	ออกหน่วยโครงการ
บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
พอ.สว.	ณ	ศาลาประชาคมอ�าเภอเกาะกูด			

ปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ปราจีนบุรี	 พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	 มอบ
เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จ�านวน 2 ราย  
ในเขตพื้นที่ต�าบลหนองกี่	 อ�าเภอกบินทร์บุรี	 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
เบื้องต้น	

ฉะเชงิเทรา คณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจังหวดัฉะเชงิเทรา	
มอบเครือ่งอปุโภค บริโภค จ�านวน 200 ชุด เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัแล้ง 
ในเขตพื้นที่อ�าเภอบ้านโพธิ์	

พระนครศรอียธุยา นางสาวพิชญ์สินี พงษ์สถิตย์	นายกกิง่กาชาด
อ�าเภอบางปะหัน	พร้อมคณะกรรมการและสมาชกิกิง่กาชาดอ�าเภอ	เยีย่มให้
ก�าลงัใจผูส้งูอายแุละผูด้้อยโอกาส จ�านวน 3 ราย	ในเขตพืน้ท่ีต�าบลบ้านขล้อ		 
 

หนองคาย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ  นายกเหล่ากาชาดจังหวดัหนองคาย	
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	 มอบถุงยังชีพและ 
เงินช่วยเหลอืผูป้ระสบอคัคีภัย	เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจ	ณ	บ้านเลขที	่74	
หมู่ที่	6	ต�าบลจุมพล	อ�าเภอโพนพิสัย		



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

กิจกรรมแจกรางวัลส�าหรับผู้ส่งตัวอย่างการใช้งาน 

App “พ้นภัย” 

นายวญิญ ูพนมการณ์ ทีท่�าการปกครอง

อ�าเภอพานจังหวัดเชยีงราย	“รูปแบบ
การใช้งานเรียบง่าย	 ภายในแยก 
การใช้งานออกเป็นหมวดหมู่ท�าให้
ท�างานสะดวก	เมือ่ม	ีApp	นี	้เพิม่ขึน้มา	
ท�าให้ง่ายและรวดเร็วต่อการแจ้งภัย	
การป้องกันและแก้ไขปัญหา”		

ว่าที ่ร.ต.อภชิาต ิรอดจิตร เทศบาล

ต�าบลกรูด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
“การใช้งานไม่ยุ่งยาก	 แต่แผนที่
ยังไม่ค่อยเป็นปัจจุบัน”			

นายทรงวุฒิ เผ่าตัน อ�าเภอเมือง

เชียงราย	 “ช่วยเหลือประชาชน 
ผูป้ระสบภยัได้อย่างรวดเรว็	ได้รบั 
ข้อมูลการแจ้งสถานการณ์ภัย
จากพืน้ทีไ่ด้ทนัท่วงท	ีและส่งผลดี 
ต่อการข่วยเหลอื	และแก้ไขปัญหา”	

 � ขอเชญิร่วมบรจิาคโลหติในโครงการ	“เรารกัพระเทพฯ บรจิาค

โลหติ เนือ่งในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา

ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 

2563” ตลอดเดอืนเมษายน	2563

 � ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดรบับรจิาค

พลาสมา	วนัจนัทร์	พธุ	ศุกร์	เวลา	08.30	–	16.30	น.	วนัองัคาร	พฤหสับดี	 

เวลา	07.30	–	19.30	น.	วนัเสาร์	และวนัอาทติย์	เวลา	08.30	–	12.30	น.	

โดยปิดท�าการวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามโทร.	0	2256	4300

 � ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสูตร  

Finance for Non Finance วนัที	่8	เมษายน	2563	และหลักสตูร 

การพฒันาประสทิธภิาพการเป็นผูน้�าส�าหรบัหวัหน้างาน	(Smart	Manager)	

ระหว่างวนัที	่7	–	8,	12	–	13,	20	–	22	และ	25	–	26	พฤษภาคม	2563	

สอบถามเพิม่เตมิได้ทีฝ่่ายฝึกอบรมและพฒันา	โทร.	0	2256	4055	–	6	

 � 	 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้ดวงตาที่ก�าลังจะมืดบอด	 ได้กลับมา 

มองเหน็อีกคร้ัง	ด้วยการสมทบทนุสนบัสนนุหน่วยแพทย์จกัษศัุลยกรรม

สภากาชาดไทย ให้บริการรักษาผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  

ณ	โรงพยาบาลชมุชน	อ�าเภอขขุนัธ์	จงัหวดัศรสีะเกษ	โดยมเีป้าหมาย

ในการตรวจรักษาผูป่้วย	 2,000	 ราย	 และผ่าตดัต้อกระจก	 400	 ราย	 

ร่วมบริจาคได้ที่	 http://bit.ly/CrowdFunding-cataractsurgery  

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

 �  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 จัดอบรมวิชาการระยะสั้น ประจ�าปี	 2563	 

(CUPA	 2020	 ครัง้ที	่ 21)	 หวัข้อ	 “Multidisciplinary Approach 

in Daily Pediatric Practice”	เพือ่ให้ทราบถึงความรู้และแนวทาง 

การดูแลรักษาโรคทางกุมารเวชศาสตร์ที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับ	 

ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 ณ	 ห้องประชมุมงคลนาวนิ	 

ตกึ	สก	ชัน้	10	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	สอบถามโทร.	 

0	2256	4951

 � สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา	 สภากาชาดไทย	ประกาศ 

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเคร่ืองนอนให้นักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2562	โดยวธิเีฉพาะเจาะจง	ผู้ได้รบัการคดัเลอืก	ได้แก่	บรษิทั	

คารนีา	แมทเทรส	จ�ากดั	โดยเสนอราคาเป็นเงินท้ังสิน้	257,641.02	บาท	

และประกาศผูช้นะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างชดุระบบ Smart 

Classroom อาคารสรินิธรานุสรณ์ 60 พรรษา 1 ชุด ด้วยวธิปีระกวดราคา 

อเิลก็ทรอนกิส์	 (e-bidding)	 ผูเ้สนอราคาทีช่นะการเสนอราคา	 ได้แก่	 

ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั	เสกสรรเอน็จเินยีริง่	โดยเสนอราคาต�า่สดุ	เป็นเงินท้ังสิน้	

13,641,430	บาท	และประกาศเผยแพร่แผนการจดัซือ้จดัจ้าง ประจ�าปี 

งบประมาณ 2563 ซือ้ตูท้�าน�า้เดอืด	15	–	25	ลติร	อาคารสรินิธรานสุรณ์	

60	 พรรษา	 งบประมาณโครงการ	 966,210	 บาท	 คาดว่าจะประกาศ 

จดัซือ้จดัจ้างเดอืนมนีาคม	2563

สารพันข่าว


