๓

สารบัญ
หน้า
ประวัติชมรมพยาบาลสี่เหล่า ( ช.พ.ส. )

๔

ข้อบังคับ ชมรมพยาบาลสี่เหล่า
หมวด ๑ ชื่อ เครื่องหมาย และที่ตั้งสานักงานของชมรม

๖

หมวด ๒ วัตถุประสงค์

๖

หมวด ๓ สมาชิกภาพ

๗

หมวด ๔ การบริหารงานของชมรม ฯ

๙

หมวด ๕ การประชุม

๑๐

หมวด ๖ การประชุมใหญ่

๑๐

หมวด ๗ การเงินและทรัพย์สิน

๑๑

ระเบียบสวัสดิการชมรมพยาบาลสี่เหล่า

๑๑

รายนามที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจาปี ๒๕๖๓

๑๓

๔

ประวัติชมรมพยาบาลสี่เหล่า (ช.พ.ส.)
The Royal Thai Armed Forces Nurse’s Assembly
ชมรมพยาบาลสี่เหล่าริเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
๑. เพื่อความร่วมมือทางด้านการบริการ
๒. จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม
๓. จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ด้านความเป็นพยาบาลสี่เหล่าทัพ และพยาบาลวิชาชีพ
ประวัติความเป็นมา
ตามคาสั่งวิทยาลัยพยาบาลตารวจ ที่ ๕๕/๒๕๓๔ สั่ง ณ ๒ ก.ค.๒๕๓๔ แต่งตั้งคณะทางานโครงการ
สัมพันธภาพระหว่างวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพ โดยมีพันตารวจเอกหญิง ปราณี ตันประเสริฐ รองผู้บังคับการ
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ ในขณะนั้นเป็นประธาน
๑๐ ก.ค.๒๕๓๔ พันตารวจเอกหญิง ปราณี ตันประเสริฐ ได้ดาเนินการประชุม ซึ่งผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเข้าร่วมกัน
อย่างพร้อมเพียง และทุกสถาบันเห็นชอบในหลักการ จึงมีมติเห็นสมควรก่อตั้งชมรมพยาบาล ๔ เหล่า
๗ ส.ค.๒๕๓๔ ในการประชุมครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมวังพญาไท วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ที่ประชุมมีความเห็น
ร่วมกันว่าการก่อตั้งชมรมพยาบาลสี่เหล่าควรเป็นการรวมกันของพยาบาล ๔ เหล่าทุกฝ่าย ทั้งฝ่าย การศึกษา ฝ่าย
บริการ และสมาคมชมรมศิษย์เก่า เพื่อความร่วมมือกันในด้านการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลทั้งด้านวิชาความรู้ และ
การปฏิบัติต่อปวงชน รวมทั้งเพื่อสร้างสรรค์ความเข้าใจอันดี ความสามัคคีซึ่งกันและกัน และเพื่อดารงความเป็น
เอกลักษณ์ของพยาบาลเหล่าทัพ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารชมรมฯ และคณะกรรมการแต่ละ
สถาบันสมทบทุนก่อตั้งชมรม เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการบริหารงานดังนี้
สถาบัน
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทับอากาศ
ตารวจ

วิทยาลัย
๑๐๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

โรงพยาบาล
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐๐๐๐

สมาคม
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

รวมทุนเริ่มต้น ๗๐,๐๐๐ บาท
๑๙ พ.ย.๒๕๓๔ เนื่องจาก พันตารวจเอกหญิง ปราณี ตันประเสริฐ เกษียณอายุราชการ ที่ประชุมจึงมีมติให้พัน
ตารวจเอกหญิง ปราณี ตันประเสริฐ เป็นที่ปรึกษาชมรม

๕

อนึ่ง ตาแหน่งประธานชมรม เป็นการหมุนเวียนโดยตาแหน่ง วาระละ ๑ ปี การหมุนเวียนของประธานใน
รอบแรกเริ่ ม จาก ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ บก ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ เรื อ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ และ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตารวจ แล้วต่อด้วยผู้บริหารสูงสุด
ของพยาบาล ฝ่ายโรงพยาบาลตามลาดับ
คณะกรรมการต่างๆ จะหมุนเวียนกันบริหารงานดังนี้

คณะกรรมการบริหารชมรมพยาบาลสี่เหล่า

ตาแหน่ง

ฝ่าย /
ฝ่ายการศึกษา (วิทยาลัยพยาบาล)
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

ประธาน
รองประธาน (๑)
รองประธาน (๒)
รองประธาน (๓)
เลขานุการ
เหรัญญิก
ทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
วิชาการ
กิจกรรม
หารายได้
สวัสดิการ
กรรมการกลาง

ฝ่ายบริการ (กองการพยาบาล)
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๘ ๒๕๗๐ ๒๕๗๑ ๒๕๗๒ ๒๕๗๓ ๒๕๗๔
ทบ.
ทร.
ทอ.
ตร.
ทบ.
ทร.
ทอ.
ตร.
ทร.
ทอ.
ตร.
ทบ.
ทร.
ทอ.
ตร.
ทบ.
ทอ.
ตร.
ทบ.
ทร.
ทอ.
ตร.
ทบ.
ทร.
ตร.
ทบ.
ทร.
ทอ.
ตร.
ทบ.
ทร.
ทอ.
ทบ.
ทร.
ทอ.
ตร.
ทบ.
ทร.
ทอ.
ตร.
ทบ.
ทร.
ทอ.
ตร.
ทบ.
ทร.
ทอ.
ตร.
ทบ.
ทร.
ทอ.
ตร.
ทบ.
ทร.
ทอ.
ตร.
ตร.
ทบ.
ทร.
ทอ.
ตร.
ทบ.
ทร.
ทอ.
ตร.
ทบ.
ทร.
ทอ.
ตร.
ทบ.
ทร.
ทอ.
ทิ.
ตร.
ทบ.
ทร.
ทอ.
ตร.
ทบ.
ทร.
ทร.
ทอ.
ตร.
ทบ.
ทร.
ทอ.
ตร.
ทบ.
ทอ.
ตร.
ทบ.
ทร.
ทอ.
ตร.
ทบ.
ทร.
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมติของคณะกรรมการชมรมพยาบาลสี่เหล่า

๖

ข้อบังคับ
ชมรมพยาบาลสี่เหล่า
******************************
หมวด ๑
ชื่อ เครื่องหมาย และที่ตั้งสานักงานของชมรม
ข้อ ๑. ชมรมนี้มีชื่อว่า “ชมรมพยาบาลสี่เหล่า”ชื่อย่อว่า “ชพส.”และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Royal Thai
Armed Forces Nurse’s Assembly”
ข้อ ๒. เครื่องหมายของชมรมพยาบาลสี่เหล่าประกอบด้วย จักรเวียนขวาซ้อนอยู่บนสมอเรือ ปีก โล่และดาบ
ตามลาดับ มีตะเกียงอยู่ตรงกลาง และมีข้ อความ “ชมรมพยาบาลสี่เหล่า” ในแถบโบว์โค้ง ภายใต้เครื่องหมาย
ดังรูป

ข้อ ๓. ที่ตั้งของชมรมฯ สานักงานของผู้ดารงตาแหน่งประธานชมรมฯ

หมวด ๒
วัตถุประสงค์
ข้อ ๔. ชมรมฯ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๔.๑ เพื่อความร่วมมือในการพัฒนางานด้านวิชาการและวิชาชีพการพยาบาล
๔.๒ เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
๔.๓ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างพยาบาลสี่เหล่า

๗

หมวด ๓
สมาชิกภาพ
ข้อ ๕. สมาชิกภาพของชมรมฯ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ
๕.๑ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ พยาบาลจากสี่เหล่า บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการ
คุณแก่ชมรม ซึ่งคณะกรรมการบริหารของชมรมฯพิจารณาเห็นสมควรเชิญเข้าเป็นสมาชิกของชมรม
๕.๒ สมาชิกสามัญ ได้แก่
๕.๒.๑ พยาบาลที่ มี คุ ณ วุ ฒิ พ ยาบาลวิ ช าชี พ และพยาบาลเทคนิ ค และรั บ ราชการในสั ง กั ด
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสานักงานตารวจแห่งชาติ
๕.๒.๒ พยาบาลที่สาเร็จการศึกษาวิทยาลัย พยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ และวิทยาลัยพยาบาลตารวจ ทั้งในและนอกประจาการ
๕.๓ สมาชิกสมทบ ได้แก่ พยาบาลที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์จากสถาบันอื่น โดยไม่
จาเป็นต้องรับราชการในสัดกัดเหล่าทัพ หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
ข้อ ๖. สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๖.๑ ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา โดยมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ซึ่งคณะกรรมการฯเห็นว่ าจะนามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียแก่วิชาชีพ
๖.๒ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีพฤติกรรมซึ่งนาความเสื่อมเสียแก่วิชาชีพและชมรมฯ
ข้อ ๗. ค่าสมัครสมาชิกชมรมฯ ผู้ยื่นใบสมัครจะต้องชาระเงิน ดังนี้
๗.๑ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ จะต้องชาระค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๕๐๐ บาท
๗.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องชาระค่าสมัครสมาชิก
๗.๓ กรณีขอทาบัตรใหม่ บัตรสูญหาย จะต้องชาระค่าบัตรใหม่ ๕๐ บาท
ข้อ ๘. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้ยื่นใบสมัครตามแบบของชมรมฯ แนบรูป ๑ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดา ถ่าย
ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รูป พร้อมชาระค่าสมัครสมาชิก และยื่นต่อคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน และจะมีสิทธิ
เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าสมัครสมาชิกครบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของชมรมฯ

๘

ข้อ ๙. สิทธิของสมาชิก
๙.๑ สมาชิกสามัญ
๙.๑.๑ มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการชมรมฯ ซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุม
๙.๑.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของชมรมฯ ต่อคณะกรรมการหรือต่อที่
ประชุมฯ ใหญ่เพื่อนามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของชมรมฯ และวิชาชีพ
๙.๑.๓ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบทะเบียนสมาชิก และเอกสารงบดุล และ
บัญชีทรัพย์สินการเงิน ตลอดจนรายงานการประชุมใหญ่ หรือจะขอทราบเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของ
ชมรมฯ
๙.๑.๔ มี สิ ท ธิ เ ข้ า ชื่ อ ร่ ว มกั น อย่ า งน้ อ ย ๑ ใน ๓ ของสมาชิ ก ชมรมฯ ทั้ ง หมดร้ อ งขอต่ อ
คณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
๙.๒ สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่ชมรมฯ จัดให้มีขึ้น
ข้อ ๑๐. หน้าที่ของสมาชิก
๑๐.๑ มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของชมรมฯ
๑๐.๒ มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมเกียรติที่เป็นสมาชิกของชมรมฯ
๑๐.๓ มีหน้าที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดาเนินงานต่างๆ ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชมรมฯ จัด
ให้มีขึ้น
๑๐.๔ สมาชิกผู้ใดย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล เปลี่ยนยศ ต้องแจ้งให้นายทะเบียนของชมรมฯทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร
๑๐.๕ เผยแพร่กิจกรรม และเป็นตัวแทนของชมรมฯ ในการดาเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของสังคม
๑๑. การขาดจากสมาชิกภาพ
๑๑.๑ ตาย
๑๑.๒ ลาออก
๑๑.๓. คณะกรรมการมีมติให้ออกจากสมาชิกภาพ ผู้ใดขาดจากสมาชิกภาพให้ประธานฝ่ายทะเบียน
จาหน่ายชื่อออกจากทะเบียน โดยประกาศชื่อนั้นไว้ ณ สานักงานของชมรมฯ ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

๙

หมวด ๔
การบริหารงานของชมรมฯ
ข้อ ๑๒. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการต่างๆ ดังนี้
๑๒.๑ ประธานชมรม

๑

คน

๑๒.๒ รองประธานฯ

๓

คน

๑๒.๓ คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายเลขานุการ อย่างน้อยเหล่าละ

๑

คน

๑๒.๔ คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายเหรัญญิก อย่างน้อยเหล่าละ

๑

คน

๑๒.๕ คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายทะเบียน อย่างน้อยเหล่าละ

๑

คน

๑๒.๖ คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อย่างน้อยเหล่าละ

๑

คน

๑๒.๗ คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายวิชาการ อย่างน้อยเหล่าละ

๑

คน

๑๒.๘ คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายกิจกรรม อย่างน้อยเหล่าละ

๑

คน

๑๒.๙ คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายหารายได้ อย่างน้อยเหล่าละ

๑

คน

๑๒.๑๐ คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายสวัสดิการ อย่างน้อยเหล่าละ

๑

คน

๑๒.๑๑ กรรมการกลาง อย่างน้อยเหล่าละ

๒

คน

๑๒.๑๒ ที่ปรึกษาฯ อย่างน้อยเหล่าละ

๑

คน

ข้อ ๑๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
๑๓.๑ กรรมการบริหารทุกคนต้องเป็นสมาชิกของชมรมฯ ดารงตาแหน่งวาระ ๑ ปี ตามปีปฏิทิน
๑๓.๒ ประธานชมรมฯ เป็นผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่าย (การศึกษา หรือ บริการ)
๑๓.๓ รองประธานชมรมฯ เป็นผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่าย (การศึกษา หรือ บริการ) ของทุกเหล่า ซึ่งไม่
ซ้าเหล่ากับประธาน วาระ ๑ ปี ตามปีปฏิทิน
๑๓.๔ เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ทะเบียน วิชาการ กิจกรรม หารายได้ สวัสดิการ มาจากการ
คัดเลือกของแต่ละเหล่าทัพ
๑๓.๕ คณะกรรมการกลาง ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาที่มิได้ดารงตาแหน่งประธาน หรือ รองประธาน
หรือเป็นบุคคลที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรของทุกเหล่า
๑๓.๖ ที่ปรึกษา ประกอบด้วยศิษย์เก่าของทุกเหล่า ที่เป็นสมาชิกชมรมฯ

๑๐

ข้อ ๑๔. คณะกรรมการบริหาร มีอานาจหน้าที่บริหารและดาเนินกิจกรรมของชมรมฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
และมีอานาจออกคาสั่งระเบียบ หรือกาหนดวิธีดาเนินงานของชมรมฯ ได้ แต่ละตาแหน่งของกรรมการบริหารมี
หน้าที่ดังต่อไปนี้
๑๔.๑ ประธาน มีฐานะเป็นหัวหน้าในการบริหารและดาเนินการของชมรมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของชมรมฯ และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของชมรมฯ
๑๔.๒ รองประธาน มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยบริหารและดาเนินการแทนประธานชมรมฯ ตามที่ประธานชมรมฯ
ได้มอบหมายไว้
๑๔.๓ เลขานุการ มีหน้าที่ธุรการของชมรมฯ ทั้งหมดตลอดจนทาหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุม
ต่างๆ ของชมรมฯ
๑๔.๔ เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของชมรมฯ จัดทาบัญชีรายรับ–รายจ่าย บัญชีงบดุล ของ
ชมรมฯ และเก็บเอกสารของชมรมฯ ไว้เพื่อการตรวจสอบต่อที่ประชุมประจาปี
๑๔.๕ ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงของชมรมฯ
๑๔.๖ ฝ่ายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนของสมาชิกทั้งหมดของชมรมฯ ประสานงานกับเหรัญญิกใน
การเรียกเก็บค่าสมัครเป็นสมาชิก
๑๔.๗ วิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ จัดทาเอกสาร วารสารทางวิชาการและตารา
๑๔.๘ กิจกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
๑๔.๙ หารายได้ มีหน้าที่หาทุนให้กับชมรมฯ
๑๔.๑๐ สวัสดิการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินงานสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบของชมรมฯ
๑๔.๑๑ กรรมการกลาง มีหน้าที่เข้าประชุม พิจารณา ลงมติ และรับผิดชอบในการดาเนินงานตามมติที่
ประชุมของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ

หมวด ๕
การประชุม
ข้อ ๑๕. ให้มีการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
ข้อ ๑๖. การประชุมคณะกรรมการชมรมฯ จะต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของกรรมการทั้งหมด จึงจะ
ถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการของชมรมฯ ถ้าข้อบังคับมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ถือคะแนน
เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ ๑๗. กรณีประธานชมรมฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานชมรมฯ ตามลาดับทาหน้าที่เป็นประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

๑๑

หมวด ๖
การประชุมใหญ่
ข้อ ๑๘. ให้คณะกรรมการชมรมฯ เรียกประชุมใหญ่สามัญวาระละหนึ่งครั้ง เพื่อแสดงกิจการที่กระทาไปตลอดวาร
แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย ปรึกษาหารือกิจกรรมของชมรมฯ และแต่งตั้งกรรมการใหม่
ข้อ ๑๙. การประชุมใหญ่สามัญ จะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนการประชุมพร้อมทั้งสถานที่
และระเบียบวาระ
ข้อ ๒๐. นอกจากการประชุมใหญ่สามัญ อาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ดังนี้
๒๐.๑ คณะกรรมการชมรมฯ เห็นสมควรให้เรียกประชุม
๒๐.๒ สมาชิ ก จ านวนไม่ น้ อยกว่ า ๑ ใน ๓ ร้ อ งขอให้ เ รี ย กประชุ ม โดยท าเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรถึ ง
เลขานุการล่วงหน้าวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

หมวด ๗
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ ๒๑. ชมรมฯ มีรายได้ ดังนี้
๒๑.๑ ค่าสมัครสมาชิกชมรมฯ
๒๑.๒ เงิน และทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้แก่ชมรมฯ โดยถูกต้องตามกฎหมาย
๒๑.๓ ผลประโยชน์จากกิจการอื่นๆ ของชมรม
ข้อ ๒๒. การเงินและทรัพย์สินทั้งหมด อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของชมรมฯ ถ้ามีให้นาฝาก
ไว้ในธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ตามแต่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ ๒๓. การสั่งจ่ายเงิน ประธานชมรมฯ และเหรัญญิก เป็นผู้ลงนามสั่งจ่ายร่วมกัน
ข้อ ๒๔. เหรัญญิกต้องทาบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการรับหรือจ่ายเงินทุกครั้ง
จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือประธานชมรมฯ หรือ ผู้ทาการแทน

๑๒

ระเบียบสวัสดิการชมรมพยาบาลสี่เหล่า

๑.สมาชิกสามัญจะได้รับเงินช่วยเหลือในกรณี
๑.๑ เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่ ๑ วันขึ้นไป ทั้งนี้รวมถึงการคลอด จะได้รับเงิน
ช่วยเหลือ ๕๐๐ บาท/คน/ปี
๑.๒ ถึงแก่กรรม มอบพวงหรีด และเงินช่วยเหลือ ในวงเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๑.๓ ประสบอุบัติ ภัย เช่น อุทกภัย อัคคีภัย และภัยพิบัติอื่นๆ คณะกรรมการบริหารพิจารณามอบเงิน
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม
๒. สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสมทบที่ปรึกษา จะได้รับเงินช่วยเหลือในกรณี
๒.๑ เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ได้รับเงินช่วยเหลือ ๕๐๐ บาท/คน/ปี
๒.๒ ถึงแก่กรรม มอบพวงหรีด และเงินช่วยเหลือ ในวงเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๓. วิทยาลั ยพยาบาลแต่ล ะเหล่ าทัพจะได้รับเงินช่ว ยเหลื อแก่ นักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่
ระดับชั้นปีที่ ๓ เป็นจานวนเงิน เหล่าทัพละ ๗,๐๐๐ บาท
๔. สวัสดิการอื่นๆ
๔.๑ ค่าอาหารว่างในการจัดประชุม เบิกตามจริงไม่เกิน ๘๐ บาท
๔.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงพลขับ ๒๐๐ บาท/คัน พิจารณาค่าทางด่วน ค่าน้ามันและค่าที่จอดรถ เฉพาะของทาง
ราชการเท่านั้น
๔.๓ อื่นๆ ตามมติที่ประชุม

