
การกาํกบัดแูลเหลา่กาชาดฯ
(1st Line of Responsibility)

เหล่ากาชาดจังหวัด

12 พฤศจกิายน 2563

..โดย..
นายอนุวฒัน ์จงยนิดี

ผูอํ้านวยการสํานักงานตรวจสอบ



ตวัอยา่งกรณีศกึษาและแนวทางป้องกนัจากประเด็นการตรวจสอบ
ขอ้สงัเกตเพือ่ลดความเสีย่งจากการปฏบิตังิาน

มาตรการการควบคมุภายใน
การกาํกบัดแูลทีด่ ีหรอืธรรมาภบิาล

เป้าหมายของเหลา่กาชาดฯ
การปฏบิตังิานบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละมปีระสทิธผิล

โครงสรา้งและบทบาทความรบัผดิชอบ
โครงสรา้งเหลา่กาชาด การวเิคราะหค์วามเสีย่ง 

และการควบคมุการปฏบิตังิานสาํหรบัแตล่ะตาํแหนง่

ระบบใหค้าํปรกึษาของสํานกังานตรวจสอบ
ชอ่งทางการใหค้าํปรกึษากบัหนว่ยงานของสาํนกังานตรวจสอบ

เ ห ล่ า ก า ช า ด จั ง ห วั ด

Agenda



เป้าหมายของเหลา่กาชาดฯ
การปฏบิตังิานบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละมปีระสทิธผิลเหล่ากาชาดจังหวัด

ปิดบญัช ีเพือ่ออกงบการเงนิเป็นประจําทกุเดอืนดว้ยระบบ FMIS 
ใหถ้กูตอ้ง และสง่งบการเงนิประจําปีให ้สตจ.รับรองทนัเวลา

การปิดงบประจําเดอืน ภายในวนัที ่10 ของเดอืนถดัไป ทําให ้
สามารถวางแผนการปฏบิตังิานอยา่งเป็นระบบ มปีระสทิธภิาพ และ
ประสทิธผิล

ป้องกนัการเกดิหรอืเสยีหายไมม่ากจากเหตกุารณ์ทจุรติ

บรรลตุามวตัถปุระสงค ์8 ประการ
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บนัทกึขอ้มลูและพจิารณาอนุมตักิารจัดซือ้/จา้ง ผา่น 
Web Application ระบบบรหิารงานเหลา่กาชาด

2

Reputation Risk ความเสีย่งจากการเสยีชือ่เสยีง



โครงสรา้งและบทบาทของแตล่ะตาํแหนง่
โครงสรา้งเหลา่กาชาด การวเิคราะหค์วามเสีย่ง และการควบคมุการปฏบิตังิานสาํหรบัแตล่ะตาํแหนง่เหล่ากาชาดจังหวัด

นายกฯ

เหรญัญกิฯ เลขานุการฯ

เจา้หนา้ที่
บรหิารงานท ัว่ไป

ลกูจา้งฯ
ปฏบิตั ิ

สอบทาน/ปฏบิตั ิ

- ใชแ่ผนผงัแบบนีห้รอืไม ่
- บทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบแตล่ะ

ตาํแหนง่ทําหนา้ทีไ่ดเ้ต็มทีห่รอืไม ่?
- ทําไดด้ ี/ตอ้งปรบัปรงุ / ไมเ่หมาะสม

บคุลากรจากกระทรวงมหาดไทย

บคุลากรจากสภากาชาดไทย

ประเมนิ/
สอบทาน/

กาํกบั

กาํกบั /
ความรบัผดิชอบ

บคุลากรจากเหลา่กาชาดฯ



เหล่ากาชาดจังหวัด

นายกฯ

เหรญัญกิฯ เลขานกุารฯ

เจา้หนา้ที่
บรหิารงานท ัว่ไป

ลกูจา้งฯ
ปฏบิตั ิ

สอบทาน/ปฏบิตั ิ

ประเมนิ/
สอบทาน/

กาํกบั

กาํกบั /
ความรบัผดิชอบ

- พจิารณาจดัซือ้/จา้งจากผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีน VAT
- บนัทกึขอ้มลูจดัซือ้/จดัจา้งใน Web Application ระบบ

บรหิารงานเหลา่กาชาด ทกุสปัดาห์
- จดัทาํเอกสารและจดัเก็บหลกัฐานถกูตอ้ง ครบถว้น
- ตดิตามหลกัฐานการจา่ยเงนิตาม มาตรา 105 ทวิ
- ประทบัตรา “จา่ยเงนิแลว้” ในเอกสารทกุคร ัง้

บนัทกึรายการในระบบ FMIS ทกุสปัดาห์
1) งบใบสาํคญักรณีอืน่ ไดแ้ก ่

- การจดัซือ้ทีบ่นัทกึผา่น Web Application ระบบ
บรหิารงานเหลา่กาชาด

- คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ (คา่นํา้ คา่ไฟฟ้า คา่ตอบแทน ฯลฯ)
2) งบใบสาํคญัจากการจดัซือ้ ไดแ้ก ่กรณีจดัซือ้/จา้งสนิทรพัย์

ทีม่มีลูคา่ 20,000 บาทขึน้ไป

ปรกึษาเหรญัญกิ/เลขานุการ/สนง.บรหิารกจิการเหลา่กาชาด

ทาํงานตามหนา้ทีน่ายกฯมอบหมาย หรอืงานประจํา

บทบาท จบห./ลกูจา้ง (การเงนิ/การบรหิาร)
การควบคมุการปฏบิตังิานสาํหรบัเจา้หนา้ทีบ่รหิารงานท ัว่ไป/ลกูจา้ง (การเงนิ/การบรหิาร)

แบง่แยกหนา้ที่



เหล่ากาชาดจังหวัด

นายกฯ

เหรญัญกิฯ เลขานกุารฯ

เจา้หนา้ที่
บรหิารงานท ัว่ไป

ลกูจา้งฯ
ปฏบิตั ิ

สอบทาน/ปฏบิตั ิ

ประเมนิ/
สอบทาน/

กาํกบั

กาํกบั /
ความรบัผดิชอบ

ตรวจสอบความถกูตอ้งเอกสาร 
เชน่ ลงนามถกูตอ้ง หลกัฐานถกูตอ้ง ครบถว้น

- สอบทานขอ้มลูทีบ่นัทกึใน FMIS
เปรยีบเทยีบกบัยอดเงนิใน Bank Statement ตวัจรงิ

- สอบทานการจดัทาํงบการเงนิระบบ FMIS

- ประเมนิบทบาทหนา้ทีข่องตนเอง จบห./ลกูจา้ง
- กาํกบัดแูลตดิตามความครบถว้นของเอกสารหลกัฐา
- ประเมนิ/เรยีกดเูอกสาร/FMIS
- ใหค้าํปรกึษาแก ่จบห./ลกูจา้ง

บทบาทเหรญัญกิฯ
การควบคมุการปฏบิตังิานสาํหรบัเหรญัญกิฯ

- หารอืเลขานุการ และ/หรอืนายกเหลา่กาชาดฯ
- หารอื สนง.บรหิารกจิการเหลา่กาชาด



เหล่ากาชาดจังหวัด

นายกฯ

เหรญัญกิฯ เลขานกุารฯ

เจา้หนา้ที่
บรหิารงานท ัว่ไป

ลกูจา้งฯ
ปฏบิตั ิ

สอบทาน/ปฏบิตั ิ

ประเมนิ/
สอบทาน/

กาํกบั

กาํกบั /
ความรบัผดิชอบ - ประสานงานภายใน&ภายนอก

- งานธุรการ/งานประชุม
- แผนงาน&โครงการ/งานทะเบยีน
- รวบรวมกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั คาํส ัง่ตา่งๆ แจง้แก่

คณะกรรมการ/สมาชกิ

บทบาทเลขานกุารฯ
การควบคมุการปฏบิตังิานสาํหรบัเลขานุการฯ

- หารอืเหรญัญกิ และ/หรอืนายกเหลา่กาชาดฯ
- หารอื สนง.บรหิารกจิการเหลา่กาชาด



เหล่ากาชาดจังหวัด

นายกฯ

เหรญัญกิฯ เลขานกุารฯ

เจา้หนา้ที่
บรหิารงานท ัว่ไป

ลกูจา้งฯ
ปฏบิตั ิ

สอบทาน/ปฏบิตั ิ

ประเมนิ/
สอบทาน/

กาํกบั

กาํกบั /
ความรบัผดิชอบ

กรณีมขีอ้สงสยั สอบถาม ชว่ยตดัสนิใจ ขอเอกสารเพิม่เตมิ

ประเมนิ จบห./เหรญัญกิ/เลขานกุาร มหีนา้ทีช่ว่ยงาน
ไดเ้พยีงพอไหม ?

กํากบั ตดิตาม สอบถามรายการเอกสารทีอ่นมุตัเิป็นประจาํ

บทบาทนายกเหลา่กาชาดฯ
การควบคมุการปฏบิตังิานสาํหรบันายกเหลา่กาชาดฯ

อํานาจอนมุตัใินการจดัซือ้ และการขอเบกิเงนิ



เหล่ากาชาดจังหวัด

นายกฯ

เหรญัญกิฯ เลขานกุารฯ

เจา้หนา้ที่
บรหิารงานท ัว่ไป

ลกูจา้งฯ
ปฏบิตั ิ

สอบทาน/ปฏบิตั ิ

ประเมนิ/
สอบทาน/

กาํกบั

กาํกบั /
ความรบัผดิชอบ

บทบาทนายกเหลา่กาชาดฯ
การควบคมุการปฏบิตังิานสาํหรบันายกเหลา่กาชาดฯ

อํานาจอนมุตัใินการจดัซือ้ และการขอเบกิเงนิ

• อํานาจอนมุตัใินการจดัซือ้

วธิจีดัซือ้ นายกฯ คกก. เหรญัญกิ
สภาฯ

ตกลงราคา ≤ 200,000 - -
สอบราคา/
ประกวดราคา ≤ 400,000 > 400,000 -

วธิพีเิศษ/
ของรางวัล - ≤ 500,000 > 500,000

• อํานาจอนมุตัใินการเบกิจา่ยเงนิ

นายกฯ คกก. เหรญัญกิสภาฯ

≤ 400,000 400,000 – 1,000,000 > 1,000,000



การกาํกบัดแูลทีด่ ีหรอื ธรรมาภบิาล
มาตรการการควบคมุภายในเหล่ากาชาดจังหวัด

Three Lines Model        – แนวปราการป้องกนั 3 ดา่น 
(การบรหิารความเสีย่ง)

2

1

3

Conflict of Interest – ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

Whistle Blower Policy – นโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการ
แจง้เบาะแส 

4 การควบคมุภายในของแตล่ะกระบวนการ



เหล่ากาชาดจังหวัด

Three Lines Model – แนวปราการป้องกนั 3 ดา่น



เหล่ากาชาดจังหวัด

Three Lines Model – แนวปราการป้องกนั 3 ดา่น

การกํากบัดแูล & กฎระเบยีบฯ การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน

คณะกรรมการสภากาชาดไทย คณะกรรมการตรวจสอบ

1st Line
♦ เหรัญญกิฯ
♦ เลขานุการฯ
♦ เจา้หนา้ทีเ่หลา่กาชาดฯ

2nd Line
♦ สํานักงานบรหิารกจิการ          

เหลา่กาชาด

3rd Line
♦ สํานักงานตรวจสอบ

 วางระบบการควบคมุ
ภายในและกํากบัดแูลให ้
ปฏบิตัติามระบบ

 ประเมนิความเสีย่งและ
บรหิารจัดการความเสีย่ง

 ปรับปรงุแกไ้ขระบบการ
ควบคมุภายในสมํา่เสมอ

 ใหค้วามเชือ่มั่นการ
ดําเนนิการของ 1st Line
และ 2nd Line

 บรกิารใหคํ้าปรกึษากบั
หน่วยงาน 

ผ
ูส้อบ

บ
ญั
ชีภายน

อก

(สต
ง./สต

จ.)
คว

าม
เส

ี ย่ง
ท

ีม่อี
ยู่ การเพ

ิม่มลูคา่ให
้

เหลา่กาช
าดฯ

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ผ
ูส้อบ

บ
ญั
ชีภายน

อก

(สต
ง./สต

จ.)

 สนับสนุนการพัฒนากรอบ
แนวทางและกระบวนการ
ควบคมุภายในอยา่ง
ตอ่เนือ่ง

 ตดิตามกํากบัดแูลให ้1st 
Line ปฏบิตัติามระบบการ
ควบคมุทีกํ่าหนดไว ้

ผูอํ้านวยการสํานกังาน
บรหิารกจิการเหลา่กาชาด

นายกเหลา่กาชาดฯ/
คกก.เหลา่กาชาดฯ Internal Audit



เหล่ากาชาดจังหวัด

Conflict of Interest – ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

1. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หมายถงึ การขดักนัระหวา่งผลประโยชน์
สว่นบคุคลและสว่นรวม
• มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิาร คร ัง้ที ่9/2563 วนัที ่

3 กนัยายน 2563 
• สถานการณ์/การกระทําทีน่ายกเหลา่กาชาดฯ เหรัญญกิ เลขานุการ 

คณะกรรมการฯ เจา้หนา้ที ่และลกูจา้งของเหลา่กาชาดฯ หรอืบคุคลที่
เกีย่วขอ้งทีม่ผีลประโยชนส์ว่นตวั และ
=> มผีลกระทบตอ่การตดัสนิใจ/การปฏบิตัหินา้ทีใ่นตําแหน่งที่

รับผดิชอบอยู่
=> สง่ผลกระทบตอ่ประโยชนส์ว่นรวม

• อาจเกดิขึน้อยา่งรูต้วั/ไมรู่ต้วั ทัง้เจตนา/ไมเ่จตนา
• มรีปูแบบทีห่ลากหลาย 

=> เป็นสิง่ทีป่ฏบิตักินัทัว่ไปโดยไมเ่ห็นวา่เป็นความผดิ 
=> สง่ผลใหบ้คุคลนัน้ขาดการตดัสนิใจทีเ่ทีย่งธรรม เนือ่งจากยดึ

ผลประโยชนส์ว่นตนเป็นหลกั 
=> ผลเสยีเกดิขึน้กบัเหลา่กาชาดฯ



เหล่ากาชาดจังหวัด

Conflict of Interest – ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

2. บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่

1) คูส่มรส บตุร บดิา มารดา
2) บรษัิททีบ่คุคลมอํีานาจจัดการ/ควบคมุ/เป็นผูถ้อืหุน้
3) เป็นบรษัิทลกู หรอืบรษัิทรว่ม
4) เป็นตวัการ ตวัแทน
5) ถอืหุน้ในบรษัิทใดตัง้แตร่อ้ยละยีส่บิขึน้ไปของหุน้ทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด ใหส้นันษิฐานไวก้อ่นวา่บรษัิทนัน้เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง



เหล่ากาชาดจังหวัด

Conflict of Interest – ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

3. แนวทางป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

1) วเิคราะห ์และเล็งเห็นโอกาสหรอืสถานการณ์ทีจ่ะเกดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์

2) รายงานกรณีผลประโยชนท์บัซอ้นใดๆ ทีเ่กดิขึน้ทนัททีีท่ราบ ตาม
แบบฟอรม์ใหผู้บ้งัคบับญัชา

3) ถอนตวัออกจากการพจิารณาตดัสนิใจโครงการทีต่นมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์



เหล่ากาชาดจังหวัด

Conflict of Interest – ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ตวัอยา่ง
การซือ้/จา้งจากรา้นคา้ของคณะกรรมการเหลา่กาชาดฯ
- วธิตีกลงราคา/Bidding
- รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน/์ไมเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ/

ราคายตุธิรรม

ผูเ้กีย่วขอ้ง

จัดซือ้
ตาม 

Process

จัดซือ้/จา้ง

วเิคราะหค์วามขดัแยง้ทางผลประโยชน์

รายงานความขัดแยง้ฯ

NO

การ
ตัดสนิใจ

ถอน
ตัว

YES YES

NO



เหล่ากาชาดจังหวัด

Conflict of Interest – ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
แบบฟอรม์รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์



เหล่ากาชาดจังหวัด

Conflict of Interest – ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
แบบฟอรม์รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ภาพขยาย)



เหล่ากาชาดจังหวัด

Conflict of Interest – ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
แบบฟอรม์รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(ภาพขยาย-ตอ่)



เหล่ากาชาดจังหวัด

Whistle Blower Policy
นโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการแจง้เบาะแส

1. การแจง้เบาะแส หมายถงึ
การใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วกบัการดําเนนิการทีเ่ชือ่ไดว้า่มกีารกระทําผดิ

ทีเ่กีย่วกบัเหลา่กาชาดฯ/สภากาชาดไทย โดยมกีารระบพุยาน หรอื
ใหเ้บาะแส หลกัฐานของการกระทําผดิทีช่ดัเจนเพยีงพอทีนํ่าสบื
ขอ้เท็จจรงิตอ่ไปได ้

2. ผูเ้กีย่วขอ้ง
1) บคุลากรทกุคนของเหลา่กาชาดฯ (นายกเหลา่กาชาดฯ เหรัญญกิ 

เลขานุการ เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป ลกูจา้ง หรอืผูเ้กีย่วขอ้ง
อืน่ๆ) มบีทบาททีสํ่าคญัในการชว่ยชีช้อ่งปัญหาทีจํ่าเป็นตอ้งมี
การปรับปรงุแกไ้ข หรอืเรือ่งไมถ่กูตอ้งทีอ่าจสง่ผลใหเ้กดิความ
เสยีหาย

2) บคุคลภายนอกทีเ่ห็นปัญหาหรอืเรือ่งทีไ่มถ่กูตอ้ง
3) ผูรั้บเรือ่งรอ้งเรยีน มมีาตรการคุม้ครองและรักษาความลบั



เหล่ากาชาดจังหวัด

Whistle Blower Policy
นโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการแจง้เบาะแส

3. มาตรการคุม้ครองและรักษาความลบั

1) ปกปิดชือ่ ทีอ่ยู ่หรอืขอ้มลูใดๆ ของเรือ่งทีแ่จง้ และเก็บรักษา
ขอ้มลูของผูแ้จง้เบาะแสไวเ้ป็นความลบั 

2) จะเปิดเผยขอ้มลูเฉพาะขอ้มลูทีจํ่าเป็นเทา่นัน้
3) ขอ้มลู ขอ้กลา่วหา และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดจะถกูเก็บไว ้

เป็นความลบัโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี



เหล่ากาชาดจังหวัด

Whistle Blower Policy
นโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการแจง้เบาะแส

4. เรือ่งทีอ่ยูใ่นขอบเขตของการแจง้เบาะแส
1) การกระทําผดิกฎหมาย 
2) การทจุรติ 
3) การหาผลประโยชนท์บัซอ้น 
4) การกอ่ใหเ้กดิความไมป่ลอดภยัตอ่สขุภาพหรอืสิง่แวดลอ้ม
5) การฝ่าฝืนระเบยีบขอ้บงัคบัของสภากาชาดไทย 
6) การกระทําทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประโยชนห์รอืชือ่เสยีงของ

สภากาชาดไทย 
7) การกระทําทีเ่พิม่ความเสีย่งใหแ้กร่ะบบการควบคมุภายในของ

สภากาชาดไทย 
8) การตัง้ใจปกปิดการกระทําตามขอ้ 1-7
ไมร่วมถงึกรณีทีเ่กีย่วกบัการบรหิารทรัพยากรบคุคล



เหล่ากาชาดจังหวัด

Whistle Blower Policy
นโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการแจง้เบาะแส

Scope

กรณีไดรั้บแจง้เบาะแส

กรณีทีไ่มอ่ยูใ่น Scope ปฏเิสธการรับ
แจง้เบาะแส และ

เก็บขอ้มลูผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลับ

ปิด
เรือ่ง

รับขอ้รอ้งเรยีน.ตอบกลบัภายใน 7 วนัทําการ
และคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและพยาน

ดําเนนิการหาขอ้มลูเชงิลับ และจะตอบกลบั
ผูแ้จง้เบาะแสภายใน 1 เดอืน (ยกเวน้ถา้

ขอ้มลูซบัซอ้นอาจใชเ้วลามากกวา่ 1 เดอืน 
ซึง่จะแจง้ใหผู้แ้จง้เบาะแสทราบ) โดยเก็บ
ขอ้มลูผูแ้จง้เบาะแสและพยานเป็นความลบั

แจง้เบาะแส

อยูใ่น Scopeหรอืไม่

รับขอ้รอ้งเรยีน

หาขอ้มลู

มมีลู

ปิด
เรือ่ง

ตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนหาขอ้เท็จจรงิ

มตคิณะกรรมการสอบสวนฯ 
หรอืคณะอืน่

ปิด
เรือ่ง

YES

NO

NO

YES

5. ขัน้ตอนและวธิกีารแจง้เบาะแส



เหล่ากาชาดจังหวัด

Whistle Blower Policy
นโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการแจง้เบาะแส

6. ชอ่งทางการรับแจง้เบาะแส

ชอ่งทาง ถงึ รายละเอยีด
อเีมล์ คณะกรรมการตรวจสอบ สภากาชาดไทย

คณุกลนิท์ สารสนิ kalinp@scg.co.th
ศ.กติตคิณุ ดร.คณุหญงิ
สชุาดา กรีะนันทน์

suchada.ki@chula.ac.th

ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ pairash@nstda.or.th
ศ.เกยีรตคิณุ นพ.ดร.พรชยั
มาตงัคสมบตัิ

pornchai.mat@mahidol.ac.th

เหรญัญกิสภากาชาดไทย jada@redcross.or.th
ผูอ้ํานวยการสาํนกังาน
ตรวจสอบ

anuwat.j@redcross.or.th



เหล่ากาชาดจังหวัด

Whistle Blower Policy
นโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการแจง้เบาะแส

6. ชอ่งทางการรับแจง้เบาะแส (ตอ่)

ชอ่งทาง ถงึ รายละเอยีด
ไปรษณีย์ คณะกรรมการตรวจสอบ 

สภากาชาดไทย
ตกึอํานวยนรธรรม ชัน้ 3 ถ.พระราม 4
ปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

เหรัญญกิสภากาชาดไทย ตกึนลิบุล กลุแพทย ์ชัน้ 3 ถ.พระราม 4
ปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

ผูอํ้านวยการสํานักงาน
ตรวจสอบ

ตกึอํานวยนรธรรม ชัน้ 3 ถ.พระราม 4
ปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

โทรศพัท์ ผูบ้รหิารสํานักงานตรวจสอบ 02-256 4690 ตอ่ 100-102



เหล่ากาชาดจังหวัด

การควบคมุภายใน (Internal Control) หมายถงึ
กระบวนการทีผู่บ้รหิารและบคุลากรขององคก์รจัดใหม้ขี ึน้ เพือ่สรา้งความม ัน่ใจ

อยา่งสมเหตสุมผลวา่ การดําเนนิงานขององคก์รจะบรรลผุลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์
ทีกํ่าหนดไว ้

วตัถปุระสงคข์องการดาํเนนิงาน
1) ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการดําเนนิงาน

=> มคีณุภาพ + เป็นไปตามเป้าหมาย
=> ผลทีไ่ดรั้บคุม้คา่กบัตน้ทนุทีเ่สยีไป

2) ความน่าเชือ่ถอืของรายงานทางการเงนิ 
=> ถกูตอ้ง เพยีงพอ เชือ่ถอืได ้

3) การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง

การควบคมุภายใน



เหล่ากาชาดจังหวัด

ตวัอยา่งการควบคมุภายใน (Internal Control)
• การซือ้/จา้ง

- การสบืราคาจากผูข้ายหลายราย
- การพจิารณาซือ้จากผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีน VAT
- การแบง่แยกหนา้ที ่(ผูจั้ดซือ้-ตรวจรับ-ควบคมุพัสด)ุ

• การเบกิจา่ยเงนิ
- ใบถอนเงนิ => ไมล่งนามในแบบฟอรม์เปลา่/ไมร่ะบจํุานวนเงนิ
- การสอบทานหลกัฐานการจา่ยเงนิใหถ้กูตอ้งครบถว้น
- การแบง่แยกหนา้ที ่(การเงนิ-การบญัช)ี/การสอบทาน

การควบคมุภายใน



ตวัอยา่งกรณีศกึษาและแนวทางป้องกนัจากประเด็นการตรวจสอบ
ขอ้สงัเกตเพือ่ลดความเสีย่งจากการปฏบิตังิานเหล่ากาชาดจังหวัด

การจดัซือ้ – ซือ้/จา้งในราคาสงูกวา่ตลาด
– มผีลประโยชนท์ับซอ้น

การจา่ยเงนิ – เบกิเงนิไมม่หีลักฐานจา่ยเงนิ/เบกิซ้ํา
– ปลอมลายมอืชือ่เพือ่เบกิเงนิ

การออกสลาก/ออกรา้น – รับรายไดฯ้ ไมนํ่าฝาก/ไมอ่อกใบเสร็จ



เหล่ากาชาดจังหวัด

การจดัซือ้ – ซือ้/จา้งในราคาสงูกวา่ตลาด/มผีลประโยชนท์ับซอ้น

ขอ้ควรสงัเกต/การกํากบัดแูล
ขอ้สงัเกต การกาํกบัดแูล ผูร้บัผดิชอบ

ราคา • มกีารเปรยีบเทยีบราคาจากผูข้ายหลายราย
• บนัทกึชีแ้จงเหตผุลการเลอืกซือ้/จา้งอยา่ง

ชดัเจน

• จบห./ลกูจา้ง

ผูป้ระกอบการ • เป็นผูป้ระกอบการทีอ่ยูภ่ายในจังหวัด
• เป็นผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีน VAT ยกเวน้

ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน ตอ้งเป็นผูป้ระกอบการทีม่ี
ความน่าเชือ่ถอื (สามารถอา้งองิหลกัฐานการ
จา่ยเงนิทีถ่กูตอ้งไดด้ว้ย)

• กรณีมคีวามจําเป็นตอ้งจัดซือ้จากตา่งจังหวัดมี
การชีแ้จงเหตผุลอนัสมควร

• จบห./ลกูจา้ง
• ผูป้ระกอบการ



เหล่ากาชาดจังหวัด

การจดัซือ้ – ซือ้/จา้งในราคาสงูกวา่ตลาด/มผีลประโยชนท์ับซอ้น

ขอ้ควรสงัเกต/การกํากบัดแูล (ตอ่)
ขอ้สงัเกต การกาํกบัดแูล ผูร้บัผดิชอบ

อํานาจอนุมัติ • เป็นไปตามอํานาจอนุมัตจัิดซือ้ 
• มลีายลกัษณ์อกัษร/มตขิองการอนุมัตอิยา่ง

ชดัเจน

• จบห./ลกูจา้ง
• เหรัญญกิ
• นายกฯ/คกก.

เอกสารการจัดซือ้ ไดรั้บการสอบทานเอกสารการจัดซือ้ โดยมวีันที่
และจํานวนเงนิสอดคลอ้งกบัการจัดซือ้จรงิ

• จบห./ลกูจา้ง
• เหรัญญกิ



เหล่ากาชาดจังหวัด

การจา่ยเงนิ – เบกิเงนิไมม่หีลักฐานจา่ยเงนิ/เบกิซ้ํา
– ปลอมลายมอืชือ่เพือ่เบกิเงนิ

ขอ้ควรสงัเกต/การกํากบัดแูล
ขอ้สงัเกต การกาํกบัดแูล ผูร้บัผดิชอบ

การแบง่งาน
(การเงนิ-บญัช)ี

• มกีารแบง่งานกนัทําอยา่งชดัเจน
• กรณีจําเป็น ไดรั้บการสอบทานความครบถว้น

ถกูตอ้งของหวัหนา้ 

• เหรัญญกิ
• นายกฯ

การอนุมัตเิบกิเงนิ • การลงนามเบกิเงนิเมือ่มเีอกสารประกอบ
ครบถว้น (ไมล่งนามแบบฟอรม์ใบถอนเงนิเปลา่)

• มกีารสอบทานการจัดทําเอกสาร โดยเหรัญญกิฯ
กอ่นนําเสนอนายกฯ เพือ่อนุมัต ิ

• จบห./ลกูจา้ง
• เหรัญญกิ/

เลขานุการ
• นายกฯ

อํานาจอนุมัติ • เป็นไปตามอํานาจอนุมัตเิบกิจา่ยเงนิ/งบ
ใบสําคญั

• มลีายลกัษณ์อกัษร/มตขิองการอนุมัตอิยา่ง
ชดัเจน

• เหรัญญกิ
• นายกฯ/คกก./

เหรัญญกิสภาฯ



ขอ้สงัเกต การกาํกบัดแูล ผูร้บัผดิชอบ
เอกสารการจา่ยเงนิ • มกีารสอบทานการจัดทําเอกสาร โดยเหรัญญกิฯ

เพือ่ป้องกนัการเบกิซ้ํา เชน่
- ทําสญัลกัษณ์สําหรับเอกสารการเบกิทกุฉบับ 

เพือ่เป็นจดุสงัเกตหากมกีารนําเอกสารเดมิมา
เบกิจา่ยซ้ํา 

- จัดทําทะเบยีนคมุเลขทีง่บใบสําคญั
ประกอบการเบกิจา่ย โดยแสดงเลขที ่และ
จํานวนเงนิ เพือ่ใชส้อบทานเลขทีง่บใบสําคญั
ทีไ่ดเ้บกิจา่ยไปแลว้ 

- งบใบสําคญัทีม่กีารยกเลกิ ตอ้งแสดง
รายละเอยีดและสาเหตอุยา่งชดัเจน 

• จบห./ลกูจา้ง
• เหรัญญกิ
• นายกฯ

เหล่ากาชาดจังหวัด

การจา่ยเงนิ – เบกิเงนิไมม่หีลักฐานจา่ยเงนิ/เบกิซ้ํา
– ปลอมลายมอืชือ่เพือ่เบกิเงนิ

ขอ้ควรสงัเกต/การกํากบัดแูล (ตอ่)



ขอ้สงัเกต การกาํกบัดแูล ผูร้บัผดิชอบ
เอกสารการจา่ยเงนิ 
(ตอ่)

- จัดเก็บเอกสารโดยเรยีงตามเลขทีง่บ
ใบสําคญั

- หลงัจากทีม่กีารนําเงนิไปจา่ยใหก้บัผูข้าย/ผูรั้บ
จา้งแลว้ ใหม้กีารสอบทานหลกัฐานการจา่ยเงนิ
แนบกบังบใบสําคญั เปรยีบเทยีบจํานวนเงนิ
ตามใบเสร็จรับเงนิกบังบใบสําคญัทีข่อเบกิเงนิ

• จบห./ลกูจา้ง
• เหรัญญกิ
• นายกฯ

เหล่ากาชาดจังหวัด

การจา่ยเงนิ – เบกิเงนิไมม่หีลักฐานจา่ยเงนิ/เบกิซ้ํา
– ปลอมลายมอืชือ่เพือ่เบกิเงนิ

ขอ้ควรสงัเกต/การกํากบัดแูล (ตอ่)



ขอ้สงัเกต การกาํกบัดแูล ผูร้บัผดิชอบ
จํานวนการจําหน่าย • มมีตขิองจํานวนการจัดพมิพ/์รายงานสรปุเมือ่

เสร็จสิน้การจัดงานอยา่งชดัเจน
• กรณีใชเ้ครือ่งหมายกาชาด ไดรั้บการอนุมัติ

ถกูตอ้ง
• จํานวนการพมิพเ์ป็นไปตามจํานวนทีไ่ดรั้บอนุมัติ

• จบห./ลกูจา้ง
• เลขานุการ
• เหรัญญกิ

การรับ/นําฝากเงนิ • การรับ – นําสง่เงนิ ปฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิ
เกีย่วกบัการรับเงนิรายไดฯ้

• มกีารจัดทําทะเบยีนคมุบนัทกึการรับ จา่ย 
คงเหลอื

• มกีารกระทบยอดจํานวนการรับเงนิกบัเงนิสดที่
ไดรับในแตล่ะวัน

• มกีารออกใบเสร็จรับเงนิทกุครัง้ทีม่กีารรับเงนิ

• จบห./ลกูจา้ง
• เลขานุการ
• เหรัญญกิ

การบนัทกึบญัชี • บนัทกึการรับ นําสง่เงนิ สว่นลด ตามแนวปฏบิตัฯิ • จบห./ลกูจา้ง
• เหรัญญกิ

เหล่ากาชาดจังหวัด

การออกสลาก/ออกรา้น – รับรายไดฯ้ ไมนํ่าฝาก/ไมอ่อกใบเสร็จ

ขอ้ควรสงัเกต/การกํากบัดแูล



ระบบใหค้าํปรกึษาของสํานกังานตรวจสอบ
ชอ่งทางการใหค้าํปรกึษากบัหนว่ยงานของสาํนกังานตรวจสอบเหล่ากาชาดจังหวัด

audit.redcross.or.th



Q&A
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