
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1564  ปักษ์แรก เดือนตุลาคม 2563

TRC.AD.TMR03-19-0019

	 พลโท	นายแพทย์อ�านาจ	บาลี	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย นายกฤษฎา	บุญราช ผู้อ�ำนวยกำร 

ส�ำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด สภำกำชำดไทย นายอรรษิษฐ์	 สัมพันธรัตน์	 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำก และนางจิณณารัชช์	 สัมพันธรัตน	์ 

นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดตำก พร้อมคณะ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า	 จ�านวน	 20,000	 ชิ้น	 ให้แก่ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลแม่สอด	 และมอบ 

ชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19	จ�านวน	80	ชุด	ให้แก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติ	ณ	โรงเรียนอิสลามศึกษา	ต�าบลแม่สอด	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก  
เม่ือวันท่ี 28 กันยำยน 2563 พร้อมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสร้ำงควำมตระหนักในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ส�ำนักงำนบรรเทำทกุขแ์ละประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ตระหนักและเหน็ถึงควำมส�ำคัญของกำรป้องกันและควบคมุกำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มแรงงำนข้ำมชำติ โดยเฉพำะบริเวณชำยแดนแม่สอด จังหวัดตำก รวมถึงเพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวังไม่ให้เกิดกำรระบำดระลอกสอง
ขึน้ในประเทศไทย จงึได้ร่วมกบัจงัหวดัตำก พร้อมด้วยเหล่ำกำชำดจังหวดั และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง มอบชุดธำรน�ำ้ใจฝ่ำวกิฤตโควิด-19 และมอบหน้ำกำก

อนำมัยแบบผ้ำ ให้แก่กลุ่มแรงงำนข้ำมชำติ ในอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก ในโครงกำร “รวมใจต้านภัย	COVID-19	ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ"	ซึ่งได้
ด�ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน - 24 กันยำยน 2563 ประกอบด้วย กำรจัดอบรมอำสำสมัครสำธำรณสุขต่ำงด้ำว ใน 7 จังหวัด จ�ำนวน 1,445 คน 
และได้มอบหน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำส�ำหรับเด็ก จ�ำนวน 37,032 ช้ิน หน้ำกำกอนำมับแบบผ้ำส�ำหรับผู้ใหญ่ จ�ำนวน 306,040 ช้ิน เจลแอลกอฮอล์  
จ�ำนวน 32,204 ชุด เครื่องวัดอุณหภูมิ จ�ำนวน 2,360 เครื่อง และชุดธำรน�้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด-19 จ�ำนวน 9,957 ชุด

มอบชุดธารน�้าใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 ณ อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 รองศาสตราจารย์	 แพทย์หญิงนวลจันทร์	 ปราบพาล กรรมกำรและเลขำธิกำรมูลนิธิสงเครำะห์เด็กของสภำกำชำดไทย เป็นประธำน 

พิธีบ�าเพ็ญกุศลครบรอบการก่อต้ังมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย	 ครบ	 39	 ปี เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2563 ณ ตึกวชิรำลงกรณ  
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 

 มูลนิธิสงเครำะห์เด็กของสภำกำชำดไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระรำชด�ำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	 เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2524 เพื่อให้กำรสงเครำะห์แก่เด็กและผู้เยำว์ท่ีถูกทิ้งไว้กับสภำกำชำดไทย รวมทั้งเด็กและผู้เยำว์ 
ที่ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติต่ำง ๆ โดยกำรสืบหำบิดำ มำรดำของเด็ก จัดหำครอบครัวทดแทน ให้กำรอุปกำระเลี้ยงดู ส่งเสริมกำรศึกษำและ 
วิจัยเกี่ยวกับงำนสวัสดิภำพเด็ก และครอบครัว ปัจจุบันมีเด็กและผู้เยำว์ในอุปกำระ 48 คน โดยมีพี่เลี้ยงหมุนเวียนดูแลเด็กตลอด 24 ชั่วโมง

 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2563 นายแผน	 วรรณเมธี เลขำธิกำร

สภำกำชำดไทย เป็นประธำนเปิดงานด้วยรักและผูกพัน	ประจ�าปี	 2563	
ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อำคำร ภปร โรงพยำบำล
จฬุำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย จดัโดยฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลจฬุำลงกรณ์ 
สภำกำชำดไทย เพ่ือแสดงควำมกตัญญูและระลึกถึงคุณงำมควำมดีของ 
เจ้ำหน้ำที่พยำบำลที่เกษียณอำยุ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเข้มแข็ง  
เสียสละ อดทน และท�ำคุณประโยชน์ให้แก่องค์กร ประชำชน และประเทศชำติ 
ตลอดจนเป็นกำรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอำยุซึ่งเป็นแบบอย่ำงที่ด ี
แก่เจ้ำหน้ำทีรุ่น่หลงัต่อไป ในปีนีม้เีจ้ำหน้ำทีพ่ยำบำลเกษียณอำยทุัง้สิน้ 22 คน

39 ปี มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

ด้วยรักและผูกพัน 63 
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 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 วันที่ 25 กันยำยน 2563 ส�านักงานบริหาร	 สภากาชาดไทย	 จัดโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้ 

เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ”	ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของส�ำนักงำนบริหำร ณ ห้องประชุมจุมภฎ 2-3 ชั้น 9 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย 
 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรดังกล่ำว จัดขึ้นเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่หรือผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะในกำรประเมินอำกำร 
เบือ้งต้นเพือ่ปฐมพยำบำลและช่วยชวีติข้ันพืน้ฐำน สำมำรถช่วยเหลอืผูป่้วยหรอืผูป้ระสบอบุตัเิหตไุด้อย่ำงปลอดภยัก่อนน�ำส่งโรงพยำบำล และเพือ่ให้ 
ผู้เข้ำอบรมสำมำรถใช้อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่จ�ำเป็นในกำรช่วยฟื้นคืนชีพ อย่ำงเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติได้อย่ำงถูกต้อง 

 สภำกำชำดไทย ร่วมพธิวีำงพวงมำลำถวำยรำชสกักำระพระราชานสุาวรย์ี	 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	 

เนื่องใน “วันมหิดล”	ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยำยนของทุกปี เพื่อเป็นกำรถวำย 
สกักำระและน้อมร�ำลกึถงึพระมหำกรณุำธคิณุทีไ่ด้ทรงบ�ำเพญ็แก่วงกำรแพทย์ 

และกำรสำธำรณสุขของประเทศเป็นอเนกนำนัปกำร โดยมี ศาสตราจารย์

กิตติคุณ	นายแพทย์ชัยเวช	นุชประยูร	ผู้ช่วยเลขำธิกำรสภำกำชำดไทย เป็น
ผู้น�ำวำงพวงมำลำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทย  
ณ สถูปพระรำชสรีรำงคำรฯ วัดปทุมวนำรำมรำชวรวิหำร เม่ือวันที่  
24 กันยำยน 2563 

อบรมเชิงปฏิบัติการ AED กระตุกหัวใจกู้ชีวิต

วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
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4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 ส�ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่

ของสภากาชาดไทย	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	ครัง้ที	่6	และ	7	โดยม	ีคณุหญงิชฎา	วฒันศริธิรรม 
เหรัญญิกสภำกำชำดไทย เป็นประธำนเปิดโครงกำรและกล่ำวต้อนรับบุคลำกรใหม่ เมื่อวันที่  
24 กันยำยน 2563 ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน อำคำรเฉลิม บูรณะนนท์ ส�ำนักงำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็นส�ำหรับบุคลำกรของ
สภำกำชำดไทย ให้ได้รบัทรำบถงึโครงสร้ำงใหม่ทีส่อดรบักบัภำรกจิทีห่ลำกหลำยของสภำกำชำดไทย 
เข้ำใจถงึสมรรถนะหลกัของบคุลำกรของสภำกำชำดไทย รวมถงึวธิกีำรประเมนิผลกำรปฏบิติังำน 
และได้ท�ำควำมรูจั้กส�ำนกังำนบรหิำรทรพัยำกรบคุคล ซึง่เป็นหน่วยงำนทีท่�ำหน้ำทีด่แูลบคุลำกร 
ให้ค�ำปรึกษำ และค�ำแนะน�ำแก่บุคลำกร มีบุคลำกรใหม่ทั้งเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงประจ�ำที่บรรจุ 
เข้ำปฏิบัติงำนในสภำกำชำดไทย ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนำยน – 16 กรกฎำคม 2563 รวมทั้งสิ้น 
202 คน 

 คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม	“ดิฉันขอกล่าวยินดีต้อนรับทุกท่านและขอฝากความหวัง 

ในการพัฒนาสภากาชาดไทยให้ก้าวสู่มิติใหม่ที่มีความทันสมัย	 ก้าวไปพร้อมยุคดิจิตอล	 

แต่ยังคงอุดมการณ์แห่งการให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน	 เพื่อให้ได้มา 

ซึ่งความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตลอดไป”

 โรงพยำบำลจฬุำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย คณะแพทยศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

และส�ำนักงำนอำสำกำชำด สภำกำชำดไทย	จัดการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี	ประจ�าปี	

2564 เพื่อคัดเลือกผู้สูงวัยที่มีสุขภำพดีแบบองค์รวม ทั้งร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์สังคม และ
เพือ่ส่งเสรมิผู้สงูวยัทีม่โีรคและไม่มโีรคประจ�ำตวัหนัมำใส่ใจดแูลสุขภำพ โดยเปิดรบัสมคัร

ผู้ที่มีอำยุ 65 ปีขึ้นไป และมีทะเบียนบ้ำนอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ผู้ชนะการประกวดจะได้รับ

รางวัลโล่พระราชทาน	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกมุาร	ีสำมำรถรบัใบสมคัรและส่งใบสมัครได้ที ่ตกึ ภปร ชัน้ G โรงพยำบำล
จฬุำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย หรอืดำวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี www.redcrossfundraising.org 

ระหว่างวันที่	2	–	30	พฤศจิกายน	2563 สอบถำมเพิ่มเติมโทร. 0 2256 5389

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 6 และ 7)

ประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 ส�ำนักงำนตรวจสอบจัดท�ำ IA Letter เพ่ือสื่อสำรให้ควำมรู้และข้อควรระวังในเชิงป้องกัน รวมทั้งสร้ำงควำมเข้ำใจ 
ในเรื่องที่มีควำมเสี่ยงสูงที่เกิดขึ้นในกรณีต่ำง ๆ ให้กับทุกหน่วยงำนของสภำกำชำดไทย ส�ำหรับเนื้อหำฉบับที่ 4 ปีที่ 2 น�ำเสนอ 

เรื่องการน�าเงินยืมรองจ่าย	(Cash	Advance)	ไปใช้ส่วนตัว	

	 หน่วยงานของท่านเป็นแบบนี้หรือไม่	?	
1. บัญชีเงินธนำคำรของเงินนอกงบประมำณมีควำมเสี่ยงในกำรบริหำรจัดกำรมำกกว่ำเงินในงบประมำณหรือไม่   
2. ยอดเงินรวมในทะเบียนลูกหนี้รำยตัว กับบัญชีคุมในระบบ FMIS ไม่ตรงกัน และหำสำเหตุไม่ได้
3. ไม่กระทบยอดบัญชีเงินฝำกธนำคำรตำมระบบ FMIS กับ Bank Statement ของธนำคำรที่แตกต่ำงกัน (Bank Reconcile)
4. ลูกหนี้เงินยืมมียอดค้ำงนำนเกินก�ำหนดและจ�ำนวนเงินสูงมำก โดยไม่ถูกติดตำมทวงถำมตำมระเบียบฯ
5. เมื่อบุคคลภำยนอก/ตรวจสอบ ขอข้อมูลข้ำงต้นเพื่อตรวจสอบ แต่ผู้ปฏิบัติงำนส่งให้ล่ำช้ำหรือมีพฤติกรรมหลบเลี่ยง

สารการตรวจสอบภายใน IA Letter ฉบับที่ 4 ปีที่ 2 

 เจ้ำหน้ำที่บัญชี ท�ำหน้ำที่ทั้งบัญชีและกำรเงินของเงินนอกงบประมำณเพียงผู้เดียว ด�ำเนินกำรจ่ำย / รับคืนเงินยืม  
รวมท้ังจัดท�ำรำยงำนกำรเงินและรำยละเอียดประกอบ เช่น ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมรำยตัว ท�ำให้มีเงินสดผ่ำนมือเจ้ำหน้ำที่
บัญชีจ�ำนวนสูงมำก และเน่ืองจำกปฏิบัติงำนมำนำน ได้รับควำมไว้วำงใจจำกหัวหน้ำงำน ท�ำให้กำรสอบทำนและควบคุมงำน 
ยังไม่เป็นไปตำมระบบที่ก�ำหนดไว้ เปิดโอกำสให้ปัจจัย Fraud Triangle (มีโอกำส / มีแรงจูงใจ / หำเหตุผลสนับสนุนกำรกระท�ำ)  
เกิดขึ้น เจ้ำหน้ำที่บัญชีจึงน�ำเงินสดไปใช้ส่วนตัว จุดที่สำมำรถเรียนรู้และปรับปรุงได้ ดังนี้

	 ไม่ใช้ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมรายตัวในระบบ	 FMIS โดยจัดท�ำทะเบียนลูกหนี้เงินยืมนอกระบบด้วย Excel และ
บันทึกบัญชีคุมในระบบ FMIS เป็นยอดรวม ท�ำให้มีช่องโหว่ให้เกิดรำยกำรที่ผิดปกติ และแก้ไขทะเบียนลูกหน้ีรำยตัว 
นอกระบบเพื่อปิดบังควำมผิดปกติ
 - ให้บันทกึรำยกำรยมืเงนิทกุประเภทในระบบ FMIS เพือ่ป้องกนักำรแก้ไขทะเบยีนลกูหนีร้ำยตวั และมข้ีอมลูช่วยตดิตำม
ลูกหนี้คงค้ำง

	 ไม่แบ่งแยกงานบัญชีและการเงิน	 และการท�ารายการผ่านเงินสด	 เจ้ำหน้ำท่ีบัญชีดูแลฝำก ถอน โอนเงินในบัญช ี
เงินฝำกธนำคำรทัง้ออมทรัพย์และประจ�ำทกุบญัชีของเงนินอกงบประมำณ โดยไม่มผีูส้อบทำนก่อนเสนอผูบ้รหิำรลงนำม และรบัจ่ำย 
เงินยืมให้แก่ผู้ยืมผ่ำนเงินสด หรือในบำงกรณีก็ถือเงินสดไว้แทนผู้ยืม จึงมีโอกำสถือเงินสดจ�ำนวนมำก ในขณะที่ยังมีหน้ำท่ี 
ด้ำนบัญชีจัดท�ำรำยงำน ทะเบียน และรำยละเอียดต่ำง ๆ 
 - แบ่งแยกหน้ำที่งำนบัญชีและงำนกำรเงินออกจำกกัน ซึ่งมีหน้ำที่แยกกันได้ เพื่อให้มีกำรตรวจสอบระหว่ำงกัน  
กรณีหน่วยงำนที่มีผู้ปฏิบัติงำนคนเดียว หัวหน้ำงำนต้องสอบทำนและควบคุมงำนอย่ำงเพียงพอ
 - กรณีเงินจ�ำนวนมำก พิจำรณำใช้กำรโอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำรแทนเงินสด เพื่อลดควำมเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงำนต้อง 
ถือเงินสดจ�ำนวนมำก

	 ผู้ยืมคืนเงินสดคงเหลือแก่เจ้าหน้าที่บัญชี เปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่บัญชีถือเงินสดและน�ำไปใช้ส่วนตัว โดยท�ำรำยกำร
ในระบบล่ำช้ำเพื่อปิดบัง
 - ให้ผู้ยืมคืนเงินสดแก่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินโดยตรง เพ่ือออกใบรับเงินในระบบ FMIS เป็นหลักฐำน และน�ำฝำกเงินสด 
เข้ำธนำคำรทันที
       
                  (ต่อฉบับหน้ำ)

ถอดรหัส มีระบบ FMIS / ระบบงานที่ด�าเนินการโดยคนเดียว ควบคุมได้ไหม ?
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6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้ำอัตโนมัติ หรือ AED เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบบปฏิบัติกำร 
แบบอิเล็กทรอนิกส์พกพำ ประชำชนทั่วไปที่ได้รับกำรฝึกฝนสำมำรถใช้เครื่องนี้ได้ โดยเมื่อมีกำร 
เปิดกำรใช้งำนของเครือ่ง AED เครือ่งจะสำมำรถวนิจิฉยัภำวะหัวใจเต้นผดิจงัหวะท่ีเป็นอนัตรำยถึงชวีติได้ 
และสำมำรถให้กำรรักษำด้วยกำรช็อกไฟฟ้ำกระตุกหวัใจเพ่ือเปิดโอกำสให้หวัใจกลบัมำเต้นใหม่ในจงัหวะ 
ที่ถูกต้องได้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่อง AED จะออกค�ำสั่งให้เรำเป็นผู้ปฏิบัติตำมได้
 1. ผูท้�ำกำรช่วยเหลอืจะต้องเปิดฝำเครือ่ง AED และฉกีซองบรรจอุเิลค็โทรด โดยแผ่นอเิลค็โทรด 
จะมีอยู่ 2 ชิ้น ชิ้นแรกจะต้องน�ำไปติดบนทรวงอกตอนบน และแผ่นที่สองจะต้องติดบนผิวทรวงอก
ตอนล่ำงของผู้ป่วย
 2. เครือ่ง AED จะท�ำกำรวเิครำะห์จงัหวะกำรเต้นของหวัใจ ซึง่ขณะนีห้้ำมผูท้ีช่่วยเหลอืสมัผสั
ตัวผู้ป่วย 
 3. เมื่อเครื่องวินิจฉัยเสร็จแล้วจะขึ้นสัญญำณให้ท�ำกำรช็อกไฟฟ้ำ ให้ผู้ช่วยเหลือกดที่ 
ปุ่มช็อกตำมสัญญำณที่ปรำกฏบนตัวเคร่ือง และสลับกับกำรช่วยเหลือฟื้นคืนชีพผู้ป่วย หรือ CPR  
อย่ำงต่อเนือ่ง จนกว่ำเจ้ำหน้ำท่ีกูช้พีจะมำถงึ กำรช่วยเหลอืควรท�ำภำยใน 3 - 5 นำท ีจะช่วยเพิม่โอกำส 
กำรรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินได้มำกขึ้น
        อ้ำงองิจำก สถำบนักำรแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชำต ิ(สพฉ.)

การใช้เครื่องกระตุกหัวใจ
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 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

ฉะเชิงเทรา	นางอนันตยา	พรชูตรง	นำยกกิ่งกำชำดอ�ำเภอบำงปะกง  
พร้อมด้วยคณะกรรมกำรและสมำชกิกิง่กำชำดอ�ำเภอ	เยีย่มให้ก�าลงัใจผูป่้วย 
ตดิเตยีง	จ�านวน	10	ราย	พร้อมมอบผ้าอ้อมผูใ้หญ่	ถงุยงัชพี	ในเขตพ้ืนท่ีต�ำบลบำงปะกง  
 
  
 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

เลย นางกุลทรัพย์	ชื่นโกสุม นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดเลย พร้อมด้วย
คณะกรรมกำรและสมำชกิเหล่ำกำชำดจงัหวดั เยีย่มให้ก�าลังใจ	นายส�าพาน	
ไชยแสน	อายุ	64	ปี	ผู้ป่วยติดเตียงที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งล�าไส้	พร้อมมอบ
เครือ่งอปุโภค	บรโิภค	สิง่ของทีจ่�าเป็น	และเงนิช่วยเหลอืเบือ้งต้น	จ�านวน	
1,000	บาท ณ บ้ำนเลขที่ 26 หมู่ที่ 12 ต�ำบลหนองหิน อ�ำเภอหนองหิน

ตรงั นางเอือ้จติร	เจรญิทรพัย์	 นำยกเหล่ำกำชำดจงัหวดัตรงั พร้อมด้วย
คณะกรรมกำรและสมำชกิเหล่ำกำชำดจงัหวดั เยีย่มให้ก�าลงัใจผูป่้วยติดเตียง	 
จ�านวน	8	ราย	พร้อมมอบผ้าอ้อมส�าเรจ็รปู	ถงุมอืยาง	ผ้าเช็ดท�าความสะอาด	
และเงินช่วยเหลือ ในพื้นที่เทศบำลนครตรังและอ�ำเภอเมืองตรัง 
 

ยะลา คณะกรรมกำรและสมำชิกเหล่ำกำชำดจังหวัดยะลำ มอบชุด 
ธารน�้าใจ	 เครื่องนุ่งห่ม	 และเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย	 จ�านวน	 
2	 ครัวเรือน	 เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนในเบ้ืองต้น ในเขตพื้นที่ต�ำบล 
บำลอ อ�ำเภอรำมัน 

สงขลา  คณะกรรมกำรและสมำชิกกิ่งกำชำดอ�ำเภอสะเดำ มอบ 
เครื่องอุปโภค	บริโภค	และถุงยังชีพ	ให้แก่	นายนิ่ม	ทองสาย	อายุ	85	ปี	 
ผูป้ระสบอคัคภียั ในเขตพืน้ทีต่�ำบลส�ำนกัขำม เพือ่บรรเทำควำมเดอืดร้อนในเบือ้งต้น 

แพร่ คณะกรรมกำรและสมำชกิเหล่ำกำชำดจงัหวดัแพร่ เย่ียมให้ก�าลังใจ
ผู้ป่วยติดเตียง	จ�านวน	2	ราย	พร้อมมอบเครื่องอุปโภค	บริโภค	และเงิน
ช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจในการด�ารงชีวิต ในพื้นที่อ�ำเภอร้องกวำง
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 � ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ�าทีเ่ป็นสมาชกิสมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะห์สภากาชาดไทย	เข้าร่วมประชมุใหญ่วสิามัญ
ประจ�าปี	คร้ังที	่1	โดยไม่ถือเป็นวันลาหรอืขาดงาน	เพือ่ลงคะแนน
เลือกนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย	 
ในการท�าหน้าที่บริหารงานสมาคมฯ	ในวันที่	9	ตุลาคม	2563	
เวลา	13.00	–	16.00	น.	ณ	ห้องประชุมศิริ	สิริโยธิน	ชั้น	4	
อาคารเฉลิม	 บูรณะนนท์	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	
สภากาชาดไทย	โทร.	0	2256	4057	Line	ID	:	0832636056

 � สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	 สภากาชาดไทย	
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดแสดงหนังสือพระราช
นิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์	 ผู้ชนะการเสนอราคา	 ได้แก่	 บริษัท	 รักลูก	
เอ็ดดูเท็กซ์	 จ�ากัด	 เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น	 1,300,000	บาท  
ประกาศผูช้นะการเสนอราคาจ้างบริการบ�ารุงรกัษาและซ่อมแซม	
(ไม่รวมอะไหล่)	 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 ปีงบประมาณ	
2564	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่	บริษัท	
มนิท์คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	เสนอราคาเป็นเงินทัง้สิน้	469,730	บาท	
ประกาศผูช้นะการเสนอราคาจ้างบริการบ�ารุงรกัษาและซ่อมแซม	
(ไม่รวมอะไหล่)	ระบบสัญญาณแจ้งเหตเุพลงิไหม้	ปีงบประมาณ	
2564	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่	บริษัท	
เค	เอ็ม	อาร์	เอเชีย	แปซิฟิค	จ�ากัด	เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น	 
156,220	 บาท	 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแล
และเกบ็รกัษาเอกสาร	วสัด	ุและครภุณัฑ์	โดยวธิเีฉพาะเจาะจง	 
ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่	บริษัท	กรุงเทพคลังเอกสาร	จ�ากัด	
เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น	 321,642	 บาท	 ประกาศผู้ชนะ 
การเสนอราคาจ้างบริการบ�ารุงรักษาระบบ	FMIS	โดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่	บริษัท	ซีดีจี	ซิสเต็มส์	จ�ากัด	 
เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น	 256,800	 บาท	 ประกาศผู้ชนะ 
การเสนอราคาจ้างบริการบ�ารุงรักษาและซ่อมแซม	 
(รวมอะไหล่)	 ของระบบคอมพิวเตอร์	 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	 
ผู้ได้รับการคัดเลือก	 ได้แก่	 บริษัท	 ซีดีจี	 ซิสเต็มส์	 จ�ากัด	 
เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น	 211,860	 บาท	 ประกาศผู้ชนะ 
การเสนอราคาจ้างรักษาความปลอดภัย	 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	 
ผู้ได้รับการคัดเลือก	 ได้แก่	 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	
เสนอราคาเป็นเงนิทัง้ส้ิน	1,762,020	บาท	และเผยแพร่แผนการ 
จดัซือ้จดัจ้าง	ประจ�าปีงบประมาณ	2564	โครงการต่ออายสุมาชกิ
ฐานข้อมลูออนไลน์	งบประมาณ	550,000	บาท	โครงการบรกิาร
ท�าความสะอาดอาคารเฉลมิพระเกยีรต	ิ6	รอบพระชนมพรรษา 
งบประมาณ	1,338,000	บาท

สารพันข่าว

เรื่อง จ้างเจ้าหน้าที่วิสามัญ และแต่งตั้งผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

 อำศัยระเบียบสภำกำชำดไทย ว่ำด้วย กำรบริหำรงำนบุคลำกรชั่วครำว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 หมวด 3 ข้อ 14 และหมวด 1 ข้อ 7 และ

ระเบียบสภำกำชำดไทย ว่ำด้วย กำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2534 หมวด 3 ข้อ 15 ให้จ้าง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 นายแพทย์วิศิษฎ์	 ฐิตวัฒน์	 

เป็นเจ้าหน้าที่วิสามัญ	ต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	โดยให้ปฏิบัติงานต่ออีก	1	ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 – 
30 กันยำยน 2564
 อำศัยระเบียบสภำกำชำดไทย ว่ำด้วย กำรบริหำรงำนบุคลำกรชั่วครำว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 หมวด 3 ข้อ 14 และหมวด 1 ข้อ 7 
และระเบียบสภำกำชำดไทย ว่ำด้วย กำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2534 หมวด 3 ข้อ 15 และอำศัยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรสภำกำชำดไทย  

ครั้งที่ 335 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2562 ให้แต่งตั้ง	รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิงดุจใจ	ชัยวานิชศิริ	เป็นบุคลากรสัญญาจ้างพิเศษ	ในต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2563	–	30	กันยายน	2566

มอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด

 นางสาวนฤมล	พรหมวา หวัหน้ำ
สถำนกีำชำดเทพรตัน์ (สถำนกีำชำดที ่13 

จังหวัดตำก) พร้อมคณะ มอบเครื่อง 

วัดอณุหภมูร่ิางกายแบบอนิฟาเรด	จ�านวน	

186	 เครื่อง	 ให้แก่ศูนย์ประสานงาน 

การจัดการเด็กต่างด้าว	 เพื่อป้องกัน

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา	

2019	 (โควิด-19) โดยมี นายพงศกร	

ทองค�า ผู ้อ�ำนวยกำรกลุ ่มส่งเสริม 
กำรจัดกำรศึกษำ สพป.ตำก เขต 2  
รบัมอบ ณ ส�ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำตำก เขต 2 จังหวัดตำก 
เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2563
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