
ระเบี้ยบ้สม�คำมแม่บ้้�นิส�ธ�รณสุข

ว่่�ด้ว่ยคำณะอนุิกรรมก�รสม�คำมแม่บ้้�นิส�ธ�รณสุขจังหวั่ด พ.ศ. ๒๕๖๔
________________________

	 เพ่�อให้การปัฏิิบั้ติ่งานุ	 การด้ำาเนิุนุงานุของสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขเป็ันุไปัอย่างมีระบ้บ้	 

แลิะมีการคว่บ้คุมที�ดี้	มีปัระสิทธิภัาพ

	 อาศัยอำานุาจัต่ามข้อ	๒๐	(๑)	ของข้อบั้งคับ้ของสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๖๔	ปัระกอบ้

มติ่ที�ปัระชุมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุข	 ครั�งที�	 ๓/๒๕๖๔	 ลิงวั่นุที�	 ๒๙	 ตุ่ลิาคม	พ.ศ.	 ๒๕๖๔	

กำาหนุด้ให้ออกระเบี้ยบ้สมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุข	ว่่าด้้ว่ยคณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้

พ.ศ.	๒๕๖๔	ไว้่ดั้งนีุ�

	 ข้อ	๑	 ระเบี้ยบ้นีุ�เรียกว่่า	 “ระเบี้ยบ้สมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุข	 ว่่าด้้ว่ยคณะอนุุกรรมการ 

สมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้	พ.ศ.	๒๕๖๔

	 ข้อ	๒	 ระเบี้ยบ้นีุ�ให้ใช้บั้งคับ้ตั่�งแต่่วั่นุถัืด้จัากวั่นุปัระกาศ	เป็ันุต้่นุไปั

	 ข้อ	๓	 ในุระเบี้ยบ้นีุ�

	 “นุายกสมาคม”	หมายคว่ามว่่า	นุายกสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุข

	 “สมาชิก”	 หมายคว่ามว่่า	 สมาชิกสามัญิ	 สมาชิกกิต่ติ่มศักดิ้� 	 แลิะสมาชิกสมทบ้ของ 

สมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุข

	 “คณะอนุุกรรมการสมาคม”	หมายคว่ามว่่า	คณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้

	 ข้อ	๔	 ให้นุายกสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุข	เป็ันุผู้้้รักษาการต่ามระเบี้ยบ้นีุ�

หมว่ด ๑
คำณะอนุิกรรมก�รสม�คำมแม่บ้้�นิส�ธ�รณสุขจังหวั่ด

	 ข้อ	๕	 ให้มี	 คณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้แต่่ลิะจัังหวั่ด้	 โด้ยนุายกสมาคม	 

เป็ันุผู้้้แต่่งตั่�งคณะหนึุ�งทำาหนุ้าที�ช่ว่ยบ้ริหารกิจัการของสมาคมต่ามว่ัต่ถุืปัระสงค์ของสมาคมภัายในุจัังหว่ัด้ 

ที�สังกัด้อย่้	 จัำานุว่นุไม่เกินุ	 ๒๕	 คนุ	 โด้ยปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที�ในุส่ว่นุภ้ัมิภัาคในุนุาม	“สม�คำมแม่บ้้�นิส�ธ�รณสุข  

ส�ข�จังหวั่ด.....”	 ซึึ่�งมีคณะอนุุกรรมการที�ได้้มาจัากการแต่่งตั่�งแลิะเล่ิอกตั่�งจัากที�ปัระชุมสมาชิกของสมาคม 

ในุจัังหวั่ด้ที�สังกัด้อย่้	 แลิะให้ปัระธานุอนุุกรรมการ	 เป็ันุผู้้้แต่่งตั่�ง	 ให้เข้าด้ำารงต่ำาแหนุ่งต่่าง	 ๆ	 ของคณะอนุุกรรมการ 

สมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้	ต่ามที�ได้้กำาหนุด้ไว้่ซึึ่�งต่ำาแหนุ่งของอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุข

จัังหวั่ด้มีต่ำาแหนุ่งแลิะหนุ้าที�โด้ยสังเขปั	ดั้งต่่อไปันีุ�

คู่่�มืือ ข้้อบัังคัู่บั ระเบีัยบั 
และแนวทางการปฏิิบััติิงานข้องสมืาคู่มืแมื�บ้ัานสาธารณสุข้ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
25



  (๑) ประธ�นิอนิุกรรมก�ร	 ให้ภัริยาของนุายแพทย์สาธารณสุขจัังหวั่ด้หร่อนุายแพทย์ 

สาธารณสุขจัังหวั่ด้	 กรณีนุายแพทย์สาธารณสุขจัังหวั่ด้เป็ันุสต่รี	 เป็ันุปัระธานุอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุ

สาธารณสุขจัังหวั่ด้โด้ยต่ำาแหนุ่ง	 แลิะให้มีช่�อเรียกทางการบ้ริหารว่่า	“ประธ�นิแม่บ้้�นิส�ธ�รณสุข ส�ข�

จังหวั่ด..........”

	 	 ในุกรณีที�นุายแพทย์สาธารณสุขจัังหว่ัด้	 ไม่มีภัริยาหร่อมีภัริยาแต่่ไม่อาจัปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที� 

ในุต่ำาแหนุ่งปัระธานุอนุุกรรมการได้้	 ให้คัด้เล่ิอกจัากภัริยาของผู้้้อำานุว่ยการโรงพยาบ้าลิศ้นุย์หร่อภัริยาของ 

ผู้้้อำานุว่ยการโรงพยาบ้าลิทั�ว่ไปั	 หร่อหากผู้้้อำานุว่ยการโรงพยาบ้าลิศ้นุย์หร่อผู้้้อำานุว่ยการโรงพยาบ้าลิ 

ทั�ว่ไปัไม่มีภัริยาหร่อมีภัริยาแต่่ไม่อาจัปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที� ไ ด้้	 ให้คัด้เล่ิอกจัากภัริยาของรองนุายแพทย ์

สาธารณสุขจัังหวั่ด้	 หร่อภัริยาของผู้้้บ้ริหารตั่�งแต่่ระดั้บ้เชี�ยว่ชาญิขึ�นุไปัที�มีอาวุ่โสส้งสุด้	 หร่อในุระดั้บ้ 

รองลิงมาต่ามลิำาดั้บ้บุ้คคลิใด้	 บุ้คคลิหนึุ�ง	 เป็ันุปัระธานุอนุุกรรมการสมาคม	 โด้ยนุายแพทย์สาธารณสุข 

จัังหวั่ด้พิจัารณาคว่ามเหมาะสมแลิะให้คว่ามเห็นุชอบ้	 หากไม่มีบุ้คคลิดั้งกล่ิาว่สามารถืปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที� 

ในุต่ำาแหนุ่งปัระธานุอนุุกรรมการ	 ได้้ให้คัด้เล่ิอกสมาชิกของสมาคมในุจัังหว่ัด้ที�สังกัด้อย้่	 ที�มีคุณสมบ้ัติ่ 

เหมาะสมเป็ันุปัระธานุอนุุกรรมการสมาคม

	 	 ปัระธานุอนุุกรรมการ	 มีหนุ้าที�เป็ันุหัว่หนุ้าในุการช่ว่ยบ้ริหารกิจัการของสมาคมในุพ่�นุที� 

จัังหวั่ด้ที�สังกัด้อย้่แลิะเป็ันุตั่ว่แทนุสมาคมในุการติ่ด้ต่่อกับ้ 

บุ้คคลิภัายนุอกในุพ่�นุที�จัังหวั่ด้ที�สังกัด้อย้่แลิะรว่มถืึงทำาหนุ้าที� 

เป็ันุปัระธานุในุที�ปัระชุมคณะอนุุกรรมการสมาคม	

  (๒) รองประธ�นิอนิุกรรมก�ร	 ให้ปัระธานุอนุุกรรมการเปั็นุผู้้้แต่่งตั่�งโด้ยคัด้เล่ิอกจัาก 

ภัริยา	 ผู้้้บ้ริหารหนุ่ว่ยบ้ริการหร่อหัว่หนุ้ากลุ่ิมงานุสำานัุกงานุสาธารณสุขจัังหวั่ด้/โรงพยาบ้าลิศ้นุย์/ 

โรงพยาบ้าลิทั�ว่ไปั	หร่อผู้้้ที�มีคว่ามเหมาะสม	หร่อข้าราชการสต่รีผู้้้ปัระกอบ้อาชีพด้้านุสุขภัาพอนุามัยที�อาวุ่โส

ภัายในุจัังหว่ดั้	ไม่เกินุ	๕	คนุ	แลิะใหถ่้ือว่่าเป็ันุผู้้้ได้้รับ้การคดั้เล่ิอกใหเ้ป็ันุอนุุกรรมการสมาคมโด้ยต่ำาแหนุง่	แลิะ

ให้มีช่�อเรียกทางการบ้ริหารว่่า	“รองประธ�นิแม่บ้้�นิส�ธ�รณสุข ส�ข�จังหวั่ด..........”

	 	 รองปัระธานุอนุุกรรมการ	 มีหนุ้าที�เป็ันุผู้้้ช่ว่ยปัระธานุอนุุกรรมการในุการช่ว่ยบ้ริหาร 

กิจัการของสมาคมในุจัังหวั่ด้ที�สังกัด้อย้่ปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที�ต่ามที�

ปัระธานุอนุุกรรมการมอบ้หมายแลิะทำาหนุ้าที�แทนุปัระธานุ

อนุุกรรมการเม่�อปัระธานุอนุุกรรมการไม่อย้่หร่ออย้่แต่่ไม่

สามารถืจัะปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที�ได้้แต่่การทำาหนุ้าที�แทนุปัระธานุ

อนุุกรรมการให้รองปัระธานุอนุุกรรมการต่ามลิำาดั้บ้ต่ำาแหนุ่ง

เป็ันุผู้้้กระทำาการแทนุ

  (๓) เลข�นุิก�ร ให้ปัระธานุอนุุกรรมการเป็ันุผู้้้แต่่งตั่�งโด้ยคัด้เล่ิอกจัากภัริยาผู้้้บ้ริหาร 

หนุ่ว่ยบ้ริการหร่อหัว่หนุ้ากลุ่ิมงานุสำานัุกงานุสาธารณสุขจัังหวั่ด้/โรงพยาบ้าลิศ้นุย์/โรงพยาบ้าลิทั�ว่ไปั	 

หร่อผู้้้ที�มีคว่ามเหมาะสม	 หร่อข้าราชการสต่รีผู้้้ปัระกอบ้อาชีพด้้านุสุขภัาพอนุามัยที�อาวุ่โสภัายในุจัังหว่ัด้ 

ในุพ่�นุที�	จัำานุว่นุ	๑	คนุแลิะให้ถ่ือว่่าเป็ันุผู้้้ได้้รับ้การคัด้เล่ิอกให้เป็ันุอนุุกรรมการสมาคมโด้ยต่ำาแหนุ่ง

คู่่�มืือ ข้้อบัังคัู่บั ระเบีัยบั 
และแนวทางการปฏิิบััติิงานข้องสมืาคู่มืแมื�บ้ัานสาธารณสุข้ 
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	 	 เลิขานุุการ	 มีหนุ้าที�เกี�ยว่กับ้งานุธุรการของสมาคมในุจัังหวั่ด้แลิะเป็ันุ

หัว่หนุ้าเจ้ัาหนุ้าที�ของสมาคมในุจัังหว่ัด้	 ในุการปัฏิิบั้ติ่กิจัการ

ของสมาคม	 แลิะปัฏิิบั้ติ่ต่ามคำาสั�งของปัระธานุอนุุกรรมการ

ต่ลิอด้จันุทำาหนุ้าที�เป็ันุเลิขานุุการในุที�ปัระชุมต่่าง	ๆ 	ของคณะ

อนุุกรรมการสมาคมจัังหวั่ด้

  (๔) เหรัญญิก มีหนุ้าที�เกี�ยว่กับ้การเงินุทั�งหมด้ของสมาคมในุจัังหว่ัด้เป็ันุผู้้้จััด้ทำา	

บั้ญิชีรายงานุสรุปัรายรับ้-รายจ่ัายเพ่�อรายงานุที�ปัระชุมทุกครั�ง 

ที�มีการ	 ปัระชุม	 สรุปับั้ญิชีรับ้-จ่ัายเงินุของสมาคมในุจัังหวั่ด้ 

แลิะจััด้ส่ง	เงินุค่าลิงทะเบี้ยนุให้กับ้เหรัญิญิิกสมาคมส่ว่นุกลิาง

  (๕) ปฏิิคำม มีหนุ้าที�ให้การต้่อนุรับ้ผู้้้มาติ่ด้ต่่อหร่อแขกของสมาคมในุจัังหวั่ด้	 

เป็ันุหัว่หนุ้าเจ้ัาหนุ้าที�ที� ได้้รับ้มอบ้หมายในุการจััด้เต่รียม 

สถืานุที�ในุการด้ำาเนิุนุกิจักรรมต่่าง	 ๆ	 แลิะสถืานุที�ปัระชุมของ 

คณะอนุุกรรมการ	สมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้

  (๖) นิ�ยทะเบี้ยนิ	 มีหนุ้าที� เกี�ยว่กับ้งานุทะเบี้ยนุสมาชิกสมาคมในุจัังหวั่ด้	 

การจััด้ทำาบั้ต่รปัระจัำาตั่ว่สมาชิก	 การจััด้ทำาฐานุข้อม้ลิของสมาชิก	 

รายงานุสถืานุะสมาชิกให้ที�ปัระชุมคณะอนุุกรรมการสมาคม 

แม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้ทราบ้	 แลิะปัระสานุงานุกับ้ 

เหรัญิญิิกในุการเรียกเก็บ้เงินุค่าสมัครสมาชิกแลิะจััด้ส่งข้อม้ลิ 

ให้กับ้นุายทะเบี้ยนุสมาคมส่ว่นุกลิาง

  (๗) ประช่�สัมพันิธ์	 มีหนุ้าที�เผู้ยแพร่กิจัการแลิะช่�อเสียงเกียรติ่คุณของสมาคม 

จััด้ทำาเอกสารเผู้ยแพร่ข่าว่สารของสมาคม	 ให้แก่สมาชิกแลิะ

บุ้คคลิทั�ว่ไปัให้เป็ันุที�ร้้จัักแพร่หลิาย

	 	 การแต่่งตั่�งหร่อมอบ้หมายให้อนุุกรรมการปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที�ในุด้้านุอ่�นุนุอกจัากที�กำาหนุด้ไว้่ 

โด้ยเทียบ้เคียงกับ้ต่ำาแหนุ่งในุข้อ	๑๔	ให้ปัระธานุอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้	เป็ันุผู้้้พิจัารณา

เสนุอเพิ�มเติ่มในุการปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที�ต่ามคว่ามเหมาะสมต่ามบ้ริบ้ทของพ่�นุที�

	 	 คณะอนุุกรรมการสมาคม	 อาจัแต่่งตั่�งบุ้คคลิที�มีคว่ามร้้	 คว่ามสามารถื	 เพ่�อเชิญิให้มา 

เป็ันุที�ปัรึกษาคณะอนุุกรรมการสมาคมได้้	ในุจัำานุว่นุที�เหมาะสมแลิะต่ามที�เห็นุสมคว่ร

	 ข้อ	๖	 อำานุาจัแลิะหนุ้าที�ของคณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้

	 	 (๑)	 ปัระสานุแลิะให้คว่ามร่ว่มม่อด้ำาเนิุนุกิจัการของสมาคมต่ามวั่ต่ถุืปัระสงค์ของสมาคม 

แลิะนุโยบ้ายของคณะกรรมการสมาคม

	 	 (๒)	 มีอำานุาจัแต่่งตั่�งแลิะถือด้ถือนุเจ้ัาหนุ้าที�ของสมาคมในุจัังหวั่ด้ที�สังกัด้อย้่

	 	 (๓)	 มีอำานุาจัแต่่งตั่�งคณะทำางานุได้้	 แต่่คณะทำางานุจัะสามารถือย้่ในุต่ำาแหนุ่งได้้ไม่เกินุ 

ว่าระของคณะอนุุกรรมการที�แต่่งตั่�ง

	 	 (๔)	 มีอำานุาจัเรียกปัระชุมคณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้

คู่่�มืือ ข้้อบัังคัู่บั ระเบีัยบั 
และแนวทางการปฏิิบััติิงานข้องสมืาคู่มืแมื�บ้ัานสาธารณสุข้ 
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	 	 (๕)	 มีอำานุาจับ้ริหาร กิจัการของสมาคมในุจัังหว่ัด้ ที� สั ง กัด้อ ย่้ เ พ่� อ ใ ห้ เ ป็ันุไปัต่าม 

วั่ต่ถุืปัระสงค์ของสมาคม	แลิะภัารกิจัที�ได้้มีการแต่่งตั่�งคณะอนุุกรรมการสมาคมนัุ�นุ	ๆ

	 	 (๖)	 มีหนุ้าที�รับ้ผิู้ด้ชอบ้ในุกิจัการทั�งหมด้	 รว่มทั�งการเงินุแลิะทรัพย์สินุทั�งหมด้ของ 

สมาคมสำาหรับ้คณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหว่ัด้แลิะสรุปัรายงานุรายรับ้-รายจ่ัาย	 

ปัระจัำาปีัให้นุายกสมาคมทราบ้ภัายในุไม่เกินุวั่นุที�	๑๕	มกราคม	ของปีัถัืด้ไปั

	 	 (๗)	 มีหนุ้าที�จััด้ทำาเอกสารหลิักฐานุต่่าง	 ๆ	 ทั�งที�เกี�ยว่กับ้การเงินุแลิะการบ้ัญิชี	 ทรัพย์สินุ	 

ของคณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้	 ต่ลิอด้จันุการด้ำาเนิุนุกิจักรรมต่่าง	 ๆ	 ของสมาคม	 

ให้ถ้ืกต้่องต่ามหลัิกวิ่ชาการแลิะสามารถืจัะให้สมาชิกต่รว่จัด้้ได้้เม่�อสมาชิกร้องขอ

	 	 (๘)	 จััด้ทำาบั้นุทึกการปัระชุมต่่าง	 ๆ	 ของคณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุข 

จัังหวั่ด้	เพ่�อเก็บ้ไว้่เป็ันุหลัิกฐานุแลิะจััด้ส่งให้สมาชิกได้้รับ้ทราบ้

	 	 (๙)	 มีหนุ้าที�อ่�นุ	ๆ	ต่ามที�ข้อบั้งคับ้ได้้กำาหนุด้ไว้่

	 ข้อ	๗	 คณะอนุุกรรมการสมาคม	 จัะต้่องปัระชุมกันุเด่้อนุลิะหนึุ�งครั�งหร่ออย่างนุ้อยปีัลิะ	 ๔	 ครั�ง	 

ทั� ง นีุ� เ พ่�อปัรึกษาหาร่อเ กี�ยว่กับ้การบ้ริหารกิจัการของสมาคมในุพ่�นุที� จัั งหวั่ด้	 แลิะในุกรณีจัำา เ ป็ันุ 

ปัระธานุอนุุกรรมการสมาคมอาจัเรียกปัระชุมพิเศษได้้

	 ข้อ	๘	 การปัระชุมคณะอนุุกรรมการสมาคม	 ต่้องมีอนุุกรรมการเข้าร่ว่มปัระชุมไม่นุ้อยกว่่า 

กึ� งห นึุ� งของคณะอนุุกรรมการสมาคมทั� งหมด้จึังจัะถ่ือ ว่่าครบ้องค์ปัระชุม	 มติ่ของที�ปัระ ชุม 

คณะอนุุกรรมการสมาคมถื้าข้อบั้งคับ้มิได้้กำาหนุด้ไว้่เป็ันุอย่างอ่�นุก็ให้ถ่ือคะแนุนุเสียงข้างมากเป็ันุเกณฑ์์	 

แต่่ถ้ืาคะแนุนุเสียงเท่ากันุก็ให้เป็ันุปัระธานุในุการปัระชุมเป็ันุผู้้้ชี�ขาด้

	 ข้อ	๙	 ในุการปัระชุมคณะอนุุกรรมการสมาคม	 ถื้าปัระธานุคณะอนุุกรรมการสมาคม 

หร่อรองปัระธานุอนุุกรรมการสมาคมไม่อย้่ในุที�ปัระชุมหร่อไม่สามารถืปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที�ได้้ก็ให้อนุุกรรมการ 

ที�ปัระชุมในุคราว่นัุ�นุเล่ิอกกันุเอง	 เพ่�อให้อนุุกรรมการคนุใด้คนุหนึุ�งทำาหนุ้าที�เป็ันุปัระธานุในุการปัระชุม 

คราว่นัุ�นุ

หมว่ด ๒
ก�รจัดทำ�กิจกรรม โคำรงก�ร

	 ข้อ	๑๐	 การจััด้ทำา กิจักรรม	 หร่อโครงการ	 ที�คณะอนุุกรรมการสมาคมจัะด้ำา เ นิุนุการ 

ในุนุามสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขภัายในุจัังหวั่ด้หร่อนุอกเขต่จัังหวั่ด้	 ให้คณะอนุุกรรมการสมาคมจััด้ทำา 

แผู้นุงานุ	 โครงการ	 เสนุอต่่อนุายกสมาคม	 ให้คว่ามเห็นุชอบ้ก่อนุด้ำาเนิุนุกิจักรรมหร่อโครงการลิ่ว่งหนุ้า 

ไม่นุ้อยกว่่า	๓๐	วั่นุ

	 การจััด้ทำา กิจักรรมต่ามว่รรคหนึุ� ง 	 ไ ม่รว่มถึืงการจััด้ทำา กิจักรรมต่ามภัารกิจัปักติ่ต่าม 

กรอบ้แนุว่ทางของวั่ต่ถุืปัระสงค์ของสมาคม	 หร่อต่ามนุโยบ้ายของกระทรว่งสาธารณสุข	 ที�ไม่มีผู้ลิกระทบ้ 

ต่่อการเข้าไปัเรี�ยไร	หร่อการขอเข้ารับ้บ้ริจัาคเงินุหร่อทรัพย์สินุจัากบุ้คคลิภัายนุอก

คู่่�มืือ ข้้อบัังคัู่บั ระเบีัยบั 
และแนวทางการปฏิิบััติิงานข้องสมืาคู่มืแมื�บ้ัานสาธารณสุข้ 
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หมว่ด ๓
ก�รเงินิ ก�รบั้ญชี่ ทรัพย์สินิและก�รตรว่จสอบ้

	 ข้อ	๑๑	 ให้คณะอนุุกรรมการสมาคม	 บ้ริหารการจััด้การเงินุ	 การบั้ญิชี	 แลิะทรัพย์สินุที�ได้้รับ้มา 

ในุอำานุาจัของคณะอนุุกรรมการสมาคมในุจัังหวั่ด้

	 ข้อ	๑๒	 ให้เหรัญิญิิกมีหนุ้าที�ด้้แลิรับ้ผิู้ด้ชอบ้เกี�ยว่กับ้	 ด้้แลิการเงินุ	 การจ่ัายเงินุ	 ต่ามคำาอนุุมัติ่ 

ของผู้้้มีอำานุาจั	 เก็บ้รักษาเงินุแลิะเก็บ้เอกสารหลัิกฐานุต่่าง	 ๆ	 ในุการเบิ้กจ่ัายเงินุ	 ต่ลิอด้จันุทำาบั้ญิชี 

เกี�ยว่กับ้การนีุ�

	 ข้อ	๑๓	 ให้นุำาเงินุค่าสมัครสมาชิก	 เงินุหร่อทรัพย์สินุที� ผู้้้มีจิัต่ศรัทธาบ้ริจัาคให้	 เงินุรายได้้ 

จัากกิจักรรมที�คณะอนุุกรรมการสมาคมจััด้ให้มีขึ�นุ	 เงินุอุด้หนุุนุ	หร่อรายได้้อ่�นุ	ๆ	ฝ่ากไว้่กับ้	ธนุาคารของรัฐ 

หร่อธนุาคารพาณิชย์	 หร่อสถืาบั้นุการเงินุอ่�นุใด้ที�รัฐบ้าลิให้การคำ�าปัระกันุ	 แล้ิว่แต่่คณะอนุุกรรมการสมาคม 

จัะเห็นุสมคว่ร	โด้ยใช้ช่�อบั้ญิชี	“คณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้...(ช่�อจัังหวั่ด้)......”

	 ข้อ	๑๔	 การรับ้เงินุ	 จัะต้่องออกใบ้เสร็จัรับ้เงินุหร่อในุนุาม	 คณะอนุุกรรมการสมาคม 

แม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้	...(ช่�อจัังหวั่ด้)....ไว้่เป็ันุหลัิกฐานุทุกรายการ

	 ข้อ	๑๕	 ผู้้้ที�ได้้รับ้มอบ้หมายจัากเหรัญิญิิกให้ทำาหนุ้าที�รับ้เงินุ	 จัักต้่องนุำาส่งเงินุพร้อมเอกสาร 

การรับ้เงินุให้เหรัญิญิิก	หร่อผู้้้ที�เหรัญิญิิกมอบ้หมายภัายในุวั่นุที�รับ้เงินุนัุ�นุ

	 ข้อ	๑๖	 อำานุาจัในุการอนุุมัติ่ก่อหนีุ�ผู้้กพันุเงินุแลิะอำานุาจัในุการจ่ัายเงินุของคณะอนุุกรรมการ 

สมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้	ให้อย้ใ่นุอำานุาจัแลิะภัายในุว่งเงินุดั้งต่่อไปันีุ�

	 	 (๑)	 ปัระธานุอนุุกรรมการสมาคม	ในุว่งเงินุไม่เกินุ	๑๐๐,๐๐๐	บ้าท

	 	 (๒)		 คณะอนุุกรรมการสมาคม	ในุว่งเงินุเกินุกว่่า	๑๐๐,๐๐๐	บ้าท

	 ข้อ	๑๗	 การจ่ัายเงินุทุกรายการจัะต้่องมีเอกสารใบ้สำาคัญิค่้จ่ัายปัระกอบ้รายการ

	 ข้อ	๑๘	 การจ่ัายเงินุคว่รจ่ัายเป็ันุเช็ค	 เว้่นุแต่่รายการที�ต่ำ�ากว่่า	 ๕,๐๐๐	 บ้าท	 (ห้าพันุบ้าทถ้ืว่นุ)	 

จัะจั่ายเป็ันุเงินุสด้ก็ได้้	 ในุกรณีที�จ่ัายเป็ันุเช็คให้สั�งจ่ัายในุนุามเจ้ัาหนีุ�	 หร่อผู้้้มีสิทธิรับ้เงินุแลิะในุการจั่ายเช็ค 

ทุกฉบั้บ้จัะต้่องขีด้ฆ่่าคำาว่่า	“หร่อผู้้้ถ่ือ”	ออก

	 ข้อ	๑๙	 การจ่ัายเช็คหร่อการถือนุเงินุฝ่าก	 จัะต้่องมีลิายม่อช่�อของผู้้้ที�คณะอนุุกรรมการสมาคม 

มอบ้หมายร่ว่มกับ้เหรัญิญิิก	ลิงนุามร่ว่มกันุ	๒	คนุ

คู่่�มืือ ข้้อบัังคัู่บั ระเบีัยบั 
และแนวทางการปฏิิบััติิงานข้องสมืาคู่มืแมื�บ้ัานสาธารณสุข้ 
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	 ข้อ	๒๐	 ให้เหรัญิญิิกเก็บ้เงินุ	รักษาเงินุสด้ไว้่ได้้ภัายในุว่งเงินุไม่เกินุ	๕,๐๐๐	บ้าท	(ห้าพันุบ้าทถ้ืว่นุ)	 

ส่ว่นุที�เกินุให้นุำาฝ่ากธนุาคารของรัฐหร่อธนุาคารพาณิชย์หร่อสถืาบั้นุการเงินุต่ามข้อ	 ๑๓	 เว้่นุแต่่เงินุสด้ 

หร่อเช็คที�ได้้รับ้ภัายหลัิงจัากเว่ลิาที�สถืาบั้นุการเงินุปิัด้ทำาการไปัแล้ิว่หร่อเงินุสด้ที�เบิ้กมาเพ่�อสำารองจ่ัาย 

ก็ให้เก็บ้รักษาไว้่ได้้	แต่่จัะต้่องนุำาเข้าฝ่ากก่อนุปิัด้บั้ญิชีในุวั่นุทำาการถัืด้ไปัหร่อทันุทีที�โอกาสอำานุว่ยให้

	 ข้อ	๒๑	 การใช้จ่ัายเงินุของคณะอนุุกรรมการสมาคม	 ให้อนุุกรรมการที�ทำาหนุ้าที�เหรัญิญิิก 

จัะต้่องทำาบั้ญิชีรายรับ้-รายจ่ัาย	 แลิะบั้ญิชีงบ้ดุ้ลิให้ถ้ืกต้่องต่ามหลัิกวิ่ชาการ	 การรับ้หร่อการจ่ัายเงินุทุกครั�ง 

แลิะต้่องมีหลัิกฐานุเป็ันุหนัุงส่อลิงลิายม่อช่�อของ	 ปัระธานุอนุุกรรมการสมาคมหร่อรองปัระธานุ 

อนุุกรรมการสมาคม	ที�ได้้รับ้มอบ้หมาย

	 ข้อ	๒๒	 ให้เหรัญิญิิกรับ้ผิู้ด้ชอบ้จััด้ทำาบั้ญิชีของเงินุคณะอนุุกรรมการสมาคมต่ามระบ้บ้บ้ัญิชีสากลิ 

แลิะจััด้ทำางบ้รับ้-จ่ัาย	ปัระจัำาเด่้อนุ	เสนุอคณะอนุุกรรมการสมาคมเพ่�อทราบ้

	 ข้อ	๒๓	 ให้ปิัด้บั้ญิชีของเงินุคณะอนุุกรรมการสมาคมปัีลิะหนึุ�งครั�ง	 ต่ามปีัปัฏิิทินุแล้ิว่จััด้ทำา 

งบ้การเงินุส่งรายงานุให้นุายกสมาคมทราบ้ภัายในุ	๓๐	วั่นุ	นัุบ้แต่่วั่นุสิ�นุปีับั้ญิชี

	 ข้อ	๒๔	 สมุด้บั้ญิชีแลิะเอกสารหลัิกฐานุการเงินุให้เป็ันุไปัต่ามแบ้บ้ฟอร์มแนุบ้ท้ายแลิะจัะต้่อง 

เก็บ้รักษาไว้่เป็ันุเว่ลิาไม่นุ้อยกว่่า	๕	ปีั	จึังจัะทำาลิายได้้

บ้ทเฉพ�ะก�ล

	 ข้อ	๒๕	 การก่อหนีุ�ผู้้กพันุหร่อการด้ำาเนิุนุการใด้ที�อย้่ระหว่่างด้ำาเนิุนุการหร่อยังไม่แล้ิว่เสร็จั 

ในุว่ันุที�ระเบ้ียบ้นีุ�ใช้บั้งคับ้ให้ด้ำาเนุินุการต่่อไปัต่ามระเบ้ียบ้ที�ใช้บั้งคับ้เด้ิมจันุกว่่าจัะด้ำาเนิุนุการแลิ้ว่เสร็จั 

หร่อจันุกว่่าจัะสามารถืด้ำาเนิุนุการต่ามระเบี้ยบ้นีุ�ได้้

	 ข้อ	๒๖	 เงินุอ่�นุใด้ที�อย้่ในุคว่ามรับ้ผิู้ด้ชอบ้ของสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขในุนุามคณะกรรมการ 

แม่บ้้านุสาธารณสุขสาขาจัังหวั่ด้	 หร่อช่�ออ่�นุใด้	 ให้ด้ำาเนิุนุการปิัด้บั้ญิชีเงินุฝ่ากเดิ้มแลิะนุำามาใช้จ่ัายเงินุ 

ต่ามระเบี้ยบ้นีุ�ภัายในุ	๖๐	วั่นุนัุบ้แต่่วั่นุที�ระเบี้ยบ้นีุ�ถ่ือใช้บั้งคับ้

	 ปัระกาศ	ณ	วั่นุที�	๑๗	เด่้อนุ	พฤศจิักายนุ	พ.ศ.	๒๕๖๔

	 (นุางรัจัรินุ	ว่งศ์รจิัต่)

	 นุายกสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุข

คู่่�มืือ ข้้อบัังคัู่บั ระเบีัยบั 
และแนวทางการปฏิิบััติิงานข้องสมืาคู่มืแมื�บ้ัานสาธารณสุข้ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
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