ระเบียบราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ แห่ งประเทศไทย
ฉบับที่ ๓/๒๕๖๒
ว่ าด้ วย การเงิน การจ่ ายเงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย การไปประชุมต่ างประเทศ
และการให้ ทุนการศึกษาฝึ กอบรมดูงานต่ างประเทศ
___________________

อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศ
ไทยพ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๓ ข้อ ๕(๔), (๖) และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารราชวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพือ่ เป็ นการสนับสนุนการศึกษาและวิจยั ของสมาชิก
และการบริ หารการเงินของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม จึง
ออกระเบียบราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒ ว่าด้วย การเงิน การ
จ่ายเงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจยั การไปประชุมต่างประเทศและ การให้ทุนการศึกษา ฝึ กอบรม
ดูงานต่างประเทศ ไว้ดงั นี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒ ว่า
ด้วย การเงิน การจ่ายเงิน สนับสนุ น การเสนอผลงานวิจยั การไปประชุ มต่างประเทศ และการให้
ทุนการศึกษาอบรม ดูงานต่างประเทศ
ข้อ ๒. ให้ยกเลิ กระเบียบราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทย ว่าด้วย การเงิน การจ่ายเงิน
สนับ สนุ น การเสนอผลงานวิจยั การไประชุ ม ต่ า งประเทศและการให้ทุ น สนับ สนุ น การศึ ก ษา
ฝึ กอบรมดูงานต่างประเทศ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๖
ข้อ ๓. ระเบียบใดที่กาหนดไว้ก่อ นซึ่ ง
ขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔. ในระเบียบนี้
“ราชวิทยาลัย”
หมายความถึงราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย
“สมาชิก”
หมายความถึงสมาชิกสามัญ
“ประธาน”
หมายความถึงประธานราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย
“รองประธาน”
หมายความถึงรองประธานราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย
“เลขาธิการ”
หมายความถึงเลขาธิการราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย
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“เหรัญญิก”

หมายความถึงเหรัญญิกราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย
“ประธานวิชาการ” หมายความถึงประธานวิชาการของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย
“กรรมการ”
หมายความถึงกรรมการบริ หารราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ”
หมายความถึงคณะกรรมการบริ หารราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย
หมวด ๑
การเงิน
ข้อ ๑. การรับเงินหรื อทรัพย์สินใดอันเป็ นรายได้ของราชวิทยาลัย หรื อมีผบู ้ ริ จาคให้ เหรัญญิกจะต้อง
ออกใบเสร็จรับเงินในนามของราชวิทยาลัยและลงบัญชีสมุดทรัพย์สินของราชวิทยาลัยไว้เป็ น
หลักฐานทุกครั้ง
ข้อ ๒. ทรัพย์สินของราชวิทยาลัยที่เป็ นเงินสด ให้ฝากไว้ในธนาคารพาณิ ชย์ที่มีรัฐบาลค้ าประกัน
หรื อสถาบันการเงินที่จดทะเบียนกับทางราชการ โดยมีที่ทาการอยูภ่ ายในประเทศไทย เพือ่ เพิม่ พูน
ดอกผล โดยใช้ชื่อบัญชีวา่ “ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย” ทั้งนี้โดยอนุมตั ขิ อง
คณะกรรมการ ให้ประธาน รองประธาน เหรัญญิก หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เป็ นผูม้ ีอานาจ
ลงนามโดยตาแหน่ง
ข้อ ๓. การเบิกจ่ายเงินจากธนาคารหรื อสถาบันการเงินตามข้อ ๒ ให้ประธาน รองประธาน
เหรัญญิกหรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมาย อย่างน้อย ๒ ใน ๓ คน เป็ นผูล้ งนามร่ วมกันทุกครั้ง
ข้อ ๔. ประธานมีอานาจสัง่ จ่ายเงินของราชวิทยาลัย เพือ่ กิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามวัตถุประสงค์
ของราชวิทยาลัยได้คราวละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) การอนุมตั ิเงินเกินกว่านี้ให้อยู่
ในอานาจการสัง่ จ่ายของคณะกรรมการ
ข้อ ๕. เหรัญญิกมีสิทธิเบิกเงินสดไว้สารองจ่ายได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ ๖. ให้เหรัญญิกทาบัญชีแสดงฐานะการเงินประจาเดือนเสนอต่อคณะกรรมการทุก ๑ ปี และ
จัดทาบัญชีงบดุลประจาปี เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพือ่ ให้มีการรับรอง เมื่อสิ้นสุดวาระการบริ หารงาน
และต้องส่งมอบบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่เหรัญญิกที่มารับมอบตาแหน่งใหม่ ภายใน ๓๐ วัน
หลังจากวันหมดวาระ
ข้อ ๗. เหรัญญิกมีหน้าที่วางแผนและจัดทางบประมาณการเงินของราชวิทยาลัย เพือ่ ใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ ตลอดปี เพือ่ ขออนุมตั ิจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ มีหน้าที่กากับดูแลและควบคุมการใช้
จ่ายเงินให้เป็ นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ตอ้ งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่
ได้ขออนุมตั ไิ ว้
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หมวด ๒
การจ่ ายเงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย
ข้อ ๘. ราชวิทยาลัยจะให้เงินสนับสนุนผลงานวิจยั ของสมาชิกที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
ประจาปี ของราชวิทยาลัย หรื อการประชุมนานาชาติที่ราชวิทยาลัยเป็ นเจ้าภาพจัดขึ้นในประเทศไทย
ในรู ปแบบ Oral presentation เรื่ องละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผลงานนั้นได้รับการตีพมิ พ์ใน
วิสญ
ั ญีสาร ภายในเวลา ๑ ปี นับจากวันที่นาเสนอผลงานทั้งนี้ให้ถือวันตอบรับของบรรณาธิการเป็ น
เกณฑ์ตดั สิน
ข้อ ๙. ผลงานวิจยั ตามข้อ ๘ จะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยประธานวิชาการให้นาเสนอในการ
ประชุมวิชาการได้ จึงจะมีสิทธิขอรับเงินสนับสนุน ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่
สิ้นสุด
ข้อ ๑๐. สมาชิกที่ขอรับเงินสนับสนุนตามข้อ ๘ จะต้องยืน่ แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนต่อ
เหรัญญิก ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่ งประเทศไทยพร้อมกับแนบจดหมายตอบรับจากบรรณาธิการ
วารสารนั้นๆ
หมวดที่ ๓
การจ่ ายเงินสนับสนุนการไปประชุมต่ างประเทศ
ข้อ ๑๑. ราชวิทยาลัยให้เงินสนับสนุนแก่ประธาน รองประธาน และเลขาธิการเข้าร่ วมประชุม Asean
Congress of Anesthesiologists (ACA), Asian Australasian Congress of Anaesthesiologists
(AACA), World Congress of Anaesthesiologists (WCA) และ Asian and Oceanic Society of
Regional Anaesthesia and Pain Medicine (AOSRA-PM) ที่จดั ขึ้นในต่างประเทศ ตามจานวนเงินที่
จ่ายจริ งแต่ไม่เกินคนละ ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ ๑๒. ราชวิทยาลัยให้เงินสนับสนุนคณะกรรมการหรื อสมาชิกของราชวิทยาลัย ที่ตอ้ งเข้าร่ วมการ
ประชุมธุรการ ระดับนานาชาติขององค์กรอื่นนอกจากที่กล่าวในข้อที่ ๑๑ และคณะกรรมการมีมติให้
เป็ นผูแ้ ทนเข้าร่ วมประชุมโดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการได้ในอัตราเดียวกับ ข้อ ๑๑
ข้อ ๑๓. ราชวิทยาลัยให้เงินสนับสนุนกรรมการตาแหน่งอื่นๆ ครั้งละไม่เกิน ๖ คน หรื อจานวนตาม
มติของคณะกรรมการ เข้าร่ วมประชุมวิชาการในต่างประเทศตาม ข้อ ๑๑ ตามจานวนเงินที่จ่ายจริ ง
แต่ไม่เกินคนละ ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ข้อ ๑๔. ราชวิทยาลัยให้เงินสนับสนุนสมาชิกที่ได้รับเชิญเป็ นวิทยากรในการบรรยายหรื ออภิปราย
หมู่ในการประชุม ACA, AACA, WCA และ AOSRA-PM, European Society of Anaesthesiology
(ESA), American Society of Anesthesiologists (ASA) ที่จดั ขึ้นในต่างประเทศ โดยผ่านการเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ ตามจานวนเงินที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินคนละ ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน)
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ข้อ ๑๕. ราชวิทยาลัยให้เงินสนับสนุนสมาชิกที่มีผลงานวิจยั ไปนาเสนอในการประชุม ACA,
AACA, WCA และ AOSRA-PM, ESA, ASA ที่จดั ขึ้นในต่างประเทศ โดยผ่านการเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ตามจานวนเงินที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้
จานวนเงินที่อนุมตั ิท้งั หมดต้องไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง
ข้อ ๑๖. ราชวิทยาลัยให้เงินสนับสนุนสมาชิก ที่เป็ นสมาชิกชมรมเฉพาะทางด้านวิสญ
ั ญี หรื อได้รับ
วุฒิบตั ร/อนุมตั ิบตั รเฉพาะสาขานั้นๆ และได้รับเชิญเป็ นวิทยากรในการบรรยายหรื ออภิปรายหมู่ใน
การประชุมทางด้านวิสญ
ั ญีเฉพาะสาขา ที่ได้กาหนดไว้ได้แก่ การประชุม Asian Society Of
Paediatric Anaesthesiologists (ASPA), Asian Society of Neuroanaesthesia and Critical Care
(ASNACC) และ Asian Society of Cardiothoracic Anesthesia (ASCA) ที่จดั ขึ้นในต่างประเทศ โดย
ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ ตามจานวนเงินที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินคนละ ๓๕,๐๐๐ บาท (สาม
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ข้อ ๑๗. ราชวิทยาลัยให้เงินสนับสนุนสมาชิก ที่เป็ นสมาชิกชมรมเฉพาะทางด้านวิสญ
ั ญี หรื อได้รับ
วุฒิบตั ร/อนุมตั ิบตั รเฉพาะสาขานั้นๆ ที่มีผลงานวิจยั ไปนาเสนอในการประชุม ทางด้านวิสญ
ั ญีเฉพาะ
สาขา ที่ได้กาหนดไว้ได้แก่ การประชุม ASPA, ASNACC และ ASCA ที่จดั ขึ้นในต่างประเทศ โดย
ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ ตามจานวนเงินที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สาม
หมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้จานวนเงินที่อนุมตั ิท้งั หมดต้องไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท
ถ้วน) ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง
ข้อ ๑๘. ในกรณี ที่การประชุมจัดขึ้นในประเทศที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก และการประชุมวิชาการนี้จะ
นามาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ราชวิทยาลัยและสมาชิก ให้คณะกรรมการมีอานาจในการพิจารณาให้
เงินสนับสนุนตามข้อ ๑๓ ถึง ๑๗ เพิม่ เติมได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ไม่เกินคนละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่
หมื่นบาทถ้วน)
ข้อ ๑๙. การจ่ายเงินสนับสนุนตามข้อ ๑๓ ถึง ๑๘ รวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่
เหรัญญิกได้เสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ไว้
ข้อ ๒๐. การขอรับเงินสนับสนุนของสมาชิกตามข้อ ๑๑ ถึง ๑๙ จะต้องแสดงความจานงตามแบบ
บันทึกที่กาหนดไว้ และส่งถึงเลขาธิการไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วันก่อนวันประชุม หากพ้นกาหนดเวลา
ดังกล่าวให้อยูใ่ น ดุลยพินิจของ คณะกรรมการเป็ นผูต้ ดั สินชี้ขาด
ข้อ ๒๑. สมาชิกจะขอรับเงินสนับสนุนตามข้อ ๑๔ ถึง ๑๙ ได้คนละ ๑ ครั้งต่อปี
ข้อ ๒๒. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุด
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หมวด ๔
การให้ ทนุ การศึกษา ฝึ กอบรม และดูงานต่ างประเทศ
ข้อ ๒๓. ราชวิทยาลัยจะจัดสรรทุนเพือ่ การศึกษา ฝึ กอบรมและดูงานต่างประเทศให้แก่สมาชิกด้วย
เงินของราชวิทยาลัย ปี ละไม่เกิน ๒ ทุน ในอัตราทุนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท
ถ้วน)
ข้อ ๒๔. ราชวิทยาลัยจะจัดสรรเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชน ที่ให้เพือ่ การศึกษา
ฝึ กอบรม และดูงานต่างประเทศ ให้แก่สมาชิกตามจานวนทุนที่ได้รับการสนับสนุนทุกปี ในอัตราทุน
ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ในกรณี ที่เงินสนับสนุนจากองค์กรเอกชนมีไม่พอ
ตามจานวน ราชวิทยาลัยจะจัดสรรทุนของราชวิทยาลัยเติมให้จนครบ อัตราทุนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ ๒๕. คณะกรรมการจะพิจารณาจานวนทุนที่จะจัดสรรให้แก่สมาชิกภายในเดือนกุมภาพันธ์ของ
ทุกปี และจะประกาศให้สมาชิกรับทราบจานวนทุนและระเบียบการสมัครภายใน ๓๐ วัน หลังการ
พิจารณาจัดสรรแล้วเสร็จ โดยสมาชิกสามารถขอสมัครรับทุนได้ ๒ รอบ ดังนี้
รอบที่ ๑ ส่งแบบฟอร์มภายใน ๓๐ มิถุนายน และจะประกาศผลการตัดสินภายในเดือนสิงหาคมของปี
นั้น
รอบที่ ๒ ส่งแบบฟอร์มภายใน ๓๑ ธันวาคม และจะประกาศผลการตัดสินภายในเดือนกุมภาพันธ์ของ
ปี ถัดไป
ข้อ ๒๖. คุณสมบัติของผูส้ มัครรับทุน
(๑) เป็ นสมาชิกที่ปฏิบต
ั ิงานอยูใ่ นส่วนราชการ กระทรวง กรมต่างๆ สานักงาน
กรุ งเทพมหานคร สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัด สมาชิกที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นต่างจังหวัด จะมีสิทธิ์ได้รับการ
พิจารณาก่อน
(๒) ต้องไม่เคยได้รับทุนไปศึกษาฝึ กอบรมและหรื อดูงานต่างประเทศก่อนใน
ระยะเวลา ๒ ปี
(๓) มีความรู ้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะติดต่อสื่ อสารกับชาวต่างประเทศ
(๔) จะต้องไปศึกษาฝึ กอบรมหรื อดูงานในสถาบันที่เป็ นที่ยอมรับของ
คณะกรรมการในสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยา, เวชบาบัดวิกฤต, การควบคุมความปวด
หรื อสาขาวิชาอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๒ เดือน
ข้อ ๒๗. ผูไ้ ด้รับทุนจะต้องตั้งใจศึกษาฝึ กอบรม และดูงานอย่างจริ งจังเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ตนเอง และนาความรู ้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาฝึ กอบรม หรื อดูงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ผปู ้ ่ วย หน่ วยงานต้นสังกัด เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๖ เดือน หลังจากกลับจากการศึกษาอบรมหรื อดู
งาน
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ข้อ ๒๘. ผูไ้ ด้รับทุ นขององค์กรเอกชนที่มอบผ่านทางราชวิทยาลัยจะไม่ มี พนั ธะผูกพันใดๆ กับ
องค์กรเอกชนที่ให้การสนับสนุ น แต่จะต้อ งเขียนรายงานผลการศึกษาฝึ กอบรมหรื อ ดู งานให้ราช
วิทยาลัยทราบภายใน ๑ เดือ น และเขียนรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้หน่ วยงานต้นสังกัดภายใน ๖
เดือนอีกครั้งหนึ่ง หลังจากกลับจากการศึกษาฝึ กอบรมหรื อดูงานแล้ว
ข้อ ๒๙. ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับทุนไม่สามารถศึกษาฝึ กอบรมหรื อดูงานจนครบกาหนด ๒ เดือน จะต้อง
นาทุนที่เหลือ ตามสัดส่ วนที่ได้ใช้ไปมาคืนให้แก่ ราชวิทยาลัยมาคืนให้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ที่
กลับมาแล้ว
ข้อ ๓๐. ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับทุนไม่สามารถปฏิบตั ิงานราชการในหน่ วยงานต้นสังกัดเดิมต่อจนครบ ๖
เดือนได้ จะต้องนาเงินมาคืนให้แก่ราชวิทยาลัยเป็ นจานวนกึ่งหนึ่งของทุนที่ได้รับไปทั้งหมด
ข้อ ๓๑ ในกรณี ที่ผรู ้ ับทุนลาออกจากหน่ วยงานต้นสังกัดหรื อโอนย้ายไปหน่วยงานอื่นระหว่างได้รับ
ทุน จะต้อ งน าเงิน ทุ น ที่ไ ด้รับ ทั้งหมดคืน แก่ ราชวิท ยาลัย ภายใน ๖๐ วัน นับ จากวัน ที่ ลาออกหรื อ
โอนย้าย
ข้อ ๓๑. คณะกรรมการจะพิจารณาคุณ สมบัติของผูส้ มัครขอรับทุนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และ
ดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์หรื อสอบข้อเขียนตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
ข้อ ๓๒. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุด

หมวด ๕
การสนับสนุนเงินงบประมาณสาหรับ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู้ ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) ชมรมต่ างๆ ศูนย์ ฝึกอบรมวิสัญญีแพทย์นานาชาติกรุงเทพฯ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานการฝึ กอบรมวิสัญญีพยาบาล และคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/คณะทางานอื่น ภายใต้ การกากับดูแลของราชวิทยาลัยฯ
ข้อ ๓๓. ราชวิทยาลัยฯ จะสนับสนุนเงินงบประมาณแก่ คณะ อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู ้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) สาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยา จานวนไม่นอ้ ยกว่า
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ต่อปี เพือ่ ประโยชน์ในการบริ หารจัดการและฝึ กอบรมดังกล่าว
ทั้งนี้คณะอนุกรรมการต้องเสนอแผนงบประมาณและแผนการดาเนินงาน ผ่านเหรัญญิกราชวิทยาลัย
ฯ เพือ่ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารราชวิทยาลัยฯ และขออนุมตั ิแผนงบประมาณจาก
การประชุมสมาชิกสามัญประจาปี ของทุกปี
ข้อ ๓๔. ราชวิทยาลัยฯ จะสนับสนุนเงินงบประมาณ ไม่นอ้ ยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่น
บาทถ้วน) ต่อปี แก่คณะอนุกรรมการ/ชมรม/หน่วยงานที่ปฏิบตั ิงานภายใต้การกากับดูแลของราช
วิทยาลัยฯ เพือ่ ประโยชน์ในการบริ หารจัดการและการพัฒนาความรู ้ทางวิชาการต่างๆ ทั้งนี้
คณะอนุกรรมการ/ชมรม/หน่วยงาน ต้องเสนอแผนงบประมาณและแผนการดาเนินงานผ่าน
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เหรัญญิกราชวิทยาลัยฯ เพือ่ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารราชวิทยาลัยฯ และขออนุมตั ิ
แผนงบประมาณจากการประชุมสมาชิกสามัญประจาปี ของทุกปี โดยมีคณะอนุกรรมการ/ชมรม/
หน่วยงาน ดังนี้
๓๔.๒ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม (อฝส.) อนุสาขาวิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา สาหรับผูป้ ่ วยโรคระบบประสาท
๓๔.๓ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม (อฝส.) อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
๓๔.๔ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบความรู ้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม (อฝส.) อนุสาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาสาหรับเด็ก
๓๔.๕ ชมรมวิสญ
ั ญีสาหรับผูป้ ่ วยทางระบบประสาทแห่งประเทศไทย
๓๔.๖ ชมรมวิสญ
ั ญีแพทย์หัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอกแห่งประเทศไทย
๓๔.๗ ชมรมการระงับความรู ้สึกเฉพาะส่วนแห่ งประเทศไทย
๓๔.๘ ศูนย์ฝึกอบรมวิสญ
ั ญีแพทย์นานาชาติกรุ งเทพฯ (Bangkok Anesthesia Regional
Training Center; BARTC)
๓๔.๙ คณะอนุกรรมการสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานการฝึ กอบรมวิสญ
ั ญีพยาบาล
ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับนับแต่วนั ถัดจากวันประกาศนี้เป็ นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ลงชื่อ

(แพทย์หญิงประภา รัตนไชย)
ประธานราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทยประเทศไทย
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