
 
ระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลี้ จังหวัดล าพูน  

ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลลี้ พ.ศ. 2562 
     

  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลลี้  ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลลี้  เพ่ือให้การจัดสวัสดิการภายใน
โรงพยาบาลลี้  มีประสิทธิภาพ เป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลี้   

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 7 (2) ของระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบค าสั่งคณะกรรมการสวัสดิการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 28/2559 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลี้  คณะอนุกรรมการสวัสดิการ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลี้  จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลลี้  ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลลี้  พ.ศ. ๒๕๕9” 

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
“หน่วยงาน” หมายความว่า โรงพยาบาลลี้   

  “คณะอนุกรรมการสวัสดิการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลี้ ที่คณะกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งข้ึน 
  “สมาชิกสวัสดิการ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 
ที่เป็นสมาชิกสวัสดิการภายในโรงพยาบาลลี้  ซึ่งคณะอนุกรรมการสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลลี้  จัดตั้งขึ้น  

“กองทุนสวัสดิการ” หมายความว่า กองทุนสวัสดิการ โรงพยาบาลลี้  ที่คณะอนุกรรมการ
สวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลี้  จัดตั้งขึ้น 

“การจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน” หมายความว่า กิจกรรม หรือกิจการใดๆ  ทีค่ณะอนุกรรมการ 
สวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลี้  จัดให้มีขึ้น    โดยมีวัตถุประสงค์ ในการ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรเพ่ือประโยชน์แก่การด ารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทาง
ราชการจัดให้เป็นกรณีปกติ หรือเพ่ือประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ หรือที่คณะอนุกรรมการ 
สวัสดิการเห็นสมควรให้จัดเพิ่มข้ึน ส าหรับโรงพยาบาลลี้  โดยมิได้เป็นไปในเชิงธุรกิจ 

 “การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ” หมายความว่า การด าเนินกิจกรรม หรือกิจการสวัสดิการ
ใดๆ ที่จัดเป็นสวัสดิการภายในของส่วนราชการที่คณะอนุกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลลี้  จัดให้มีขึ้น ซึ่งเป็นไปในทางการค้ากับสมาชิกสวัสดิการและบุคคลภายนอกท่ัวไป 

 
/ “ประธาน” 
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  “ประธาน” หมายความว่า ประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลลี้   
  “เหรัญญิก” หมายความว่า เหรัญญิกของคณะอนุกรรมการสวัสดิการ  ส านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลี้   
  “เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลลี้   
  “ผู้สอบบัญชี” หมายความว่า ผู้ตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลลี้  หรือผู้มีคุณวุฒิด้าน
การเงินและบัญชี ที่คณะอนุกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลี้  แต่งตั้งขึ้น  
  ข้อ 4  บรรดาข้อก าหนดหรือกฎอ่ืนใดที่มิได้บัญญัติไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 
  ข้อ 5  ให้ประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข      
โรงพยาบาลลี้  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการ 
เป็นผู้วินิจฉัย ตีความ ชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
 

หมวด 1 
คณะอนุกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลี้   

        ข้อ 6  คณะอนุกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลลี้  
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ เป็นประธานอนุกรรมการ และข้าราชการ ในสังกัด  โรงพยาบาลลี้  
ไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน เป็นอนุกรรมการ  ให้อนุกรรมการ คนหนึ่งซึ่งมีความรู้ความสามารถในการ
จัดท าบัญชีมีความซื่อสัตย์ สุจริตและไม่เคยมีปัญหา  ทางการเงินมาก่อนเป็นเหรัญญิก รับผิดชอบการเงินและ
บัญชีสวัสดิการของโรงพยาบาลลี้  และให้อนุกรรมการคนหนึ่งเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 7  คณะอนุกรรมการสวัสดิการ ตามข้อ 6 มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                         (๑) ก าหนดนโยบายการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลลี้   
                        (๒) ออกระเบียบหรือข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติในการจัดสวัสดิการภายใน 
โรงพยาบาลลี้            
         (๓) จัดให้มีหรือยุบเลิกการจัดสวัสดิการภายใน และการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ       
ในโรงพยาบาลลี้   
          (๔) จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ โรงพยาบาลลี้  และควบคุมการรับเงินและใช้จ่าย
เงินกองทุนสวัสดิการ 
                        (๕) ก าหนดบุคคลผู้มีอ านาจในการอนุมัติก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินกองทุน
สวัสดิการ 
                        (๖) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือรับผิดชอบในการจัดการและหรือด าเนินการจัด
สวัสดิการภายในโรงพยาบาลลี้  หรือกระท าการใดตามท่ีคณะอนุกรรมการสวัสดิการมอบหมาย 
 

/(๗) จัดการประชุมใหญ่ประจ าปี 
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         (๗) จดัการประชุมใหญ่ประจ าปี และการประชุมตามที่สมาชิกสวัสดิการ 
โรงพยาบาลลี้  ร้องขอ 
                        (๘) จัดจ้างลูกจ้างเพ่ือปฏิบัติงานสวัสดิการ โรงพยาบาลลี้   
                       (๙) ก าหนดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานใดๆ ในกิจการสวัสดิการโรงพยาบาลลี้           
                (๑๐) ก าหนดค่าบริการในการใช้บริการสวัสดิการที่คณะอนุกรรมการสวัสดิการ
โรงพยาบาลลี้ จัดขึ้น  
                        (๑๑) ประสานงานและท านิติกรรมสัญญากับบุคคลใดๆ ในนามคณะกรรมการสวัสดิการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์การจัดสวัสดิการเพ่ือเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลลี้   
                 (๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการตามที่คณะกรรมการสวัสดิการ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 

ข้อ 8  ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามข้อ 7 มีเงื่อนไขการปฏิบัติ ดังนี้ 
        (1) เมื่อมีการจัดตั้งสวัสดิการภายในโรงพยาบาลลี้ ขึ้นแล้ว     ขอให้รายงานประเภท

ของสวัสดิการที่จัดให้คณะกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ  
        (2) ให้รายงานฐานะของกองทุนสวัสดิการ โรงพยาบาลลี้  รวมทั้งรายรับ รายจ่าย ให้

คณะกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทราบเป็นระยะ  หกเดือนต่อครั้ง 
          (3) ในการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ การจัดท าโครงการ การด าเนินงาน การประสานงาน 
การท านิติกรรมและสัญญากับบุคคลใดๆ จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจาก
คณะกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก่อนเท่านั้น 
          (4) ในการด าเนินการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลลี้  ต้องปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ และวิธีปฏิบัติของส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง    ส านักงาน ก.พ. กรมธนารักษ์ 
และคณะกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีอยู่  ในปัจจุบันและในอนาคตอย่าง
เคร่งครัด 

 
หมวด 2 

การจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลลี้   

         ข้อ 9  สวัสดิการภายในโรงพยาบาลลี้  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกให้แก่สมาชิกสวัสดิการ เพ่ือประโยชน์แก่การด ารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้
เป็นกรณีปกติ หรือเพ่ือประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ หรือที่คณะอนุกรรมการสวัสดิการ
เห็นสมควรให้จัดเพิ่มข้ึน  
  ข้อ 10  ประเภทสวัสดิการภายในของโรงพยาบาลลี้   เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการ
สวัสดิการก าหนดและประกาศให้สมาชิกทราบ 
  ข้อ 11  การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ คณะอนุกรรมการสวัสดิการจะจัดให้มีได้เมื่อได้รับ  
ความเห็นชอบและรับอนุมัติจากคณะกรรมการสวัสดิการ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก่อน            
และการด าเนินการต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 8         

 
 

/ข้อ 12  คณะอนุกรรมการสวัสดิการ 



 

-4- 
 

  ข้อ 12  คณะอนุกรรมการสวัสดิการจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง เพ่ือให้มีการรายงานผลการจัดสวัสดิการที่ผ่านมาการเสนอนโยบาย แผนงานและงบประมาณในการ
จัดสวัสดิการในปีต่อไป การพิจารณาอนุมัติและหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ รวมทั้งการแสดงความคิด เห็นและปรึกษา 
หารือเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในระหว่างปี ทั้งนี้วันเวลาและวิธีการประชุมเป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการ
สวัสดิการก าหนดและจะประกาศแจ้งให้สมาชิกทราบการประชุมก่อนถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  

นอกจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีแล้ว ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อคณะอนุกรรมการ 
สวัสดิการเห็นสมควร หรือสมาชิกสวัสดิการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกสวัสดิการทั้งหมดเข้าชื่อกันร้องขอ
เพ่ือให้มีการสอบถามปัญหาหรือหารือเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในเรื่องที่มีความส าคัญและต้องการความเห็น
ร่วมกันจากที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก 

ในการประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี หรือการประชุมวิสามัญ สมาชิก
สวัสดิการที่มาประชุมต้องมีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสวัสดิการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
และสามารถด าเนินการประชุมได้  
  ข้อ 13  การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ถ้าประธานอนุกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 

หมวด ๓ 
การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ 

  ข้อ 14  ให้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการขึ้นในโรงพยาบาลลี้   เรียกว่า “กองทุนสวัสดิการ 
โรงพยาบาลลี้   

ข้อ ๑5  กองทุนสวัสดิการอาจมีรายได้ ดังนี้ 
                         (๑) เงินที่มีผู้บริจาค 
                         (๒) เงินรายรับจากการจัดกิจกรรม หรือการจัดบริการของคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการ 
                         (๓) เงินค่าธรรมเนียมสมาชิกตามท่ีคณะอนุกรรมการสวัสดิการก าหนด 

(๔) เงินกู้จากสวัสดิการภายในส่วนราชการของส่วนราชการอ่ืนหรือสถาบันการเงิน 
                         (๕) เงินอุดหนุนหรือรายได้อ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
                         (๖) ดอกผลของเงินรายได้ตาม (๑) ถึง (๕) 
                         (๗) รายได้อ่ืนๆ 
             ในการกู้เงินจากสถาบันการเงินตาม (4) ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะอนุกรรมการสวัสดิการก าหนด 
 
 

/ข้อ ๑6  ให้เหรัญญิกมีหน้าที่ 
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         ข้อ ๑6  ให้เหรัญญิกมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการ ในการควบคุม       
ดูแลการเงิน การจ่ายเงินตามค าอนุมัติของผู้มีอ านาจ เก็บรักษาเงินและเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ  ในการ         
เบิกจ่ายเงิน ตลอดจนท าบัญชีเกี่ยวกับการนี้ 
  ข้อ ๑7  ให้น าเงินกองทุนสวัสดิการฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้งนี้ 
ตามท่ีคณะอนุกรรมการสวัสดิการเห็นชอบ 
  ข้อ ๑8  การรับเงินกองทุนสวัสดิการ จะต้องออกใบเสร็จรับเงินของกองทุนสวัสดิการ
โรงพยาบาลลี้  ไว้เป็นหลักฐานทุกรายการ 
  ข้อ ๑9  ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเหรัญญิกให้ท าหน้าที่รับเงินต้องน าส่ งเงินพร้อมเอกสาร    
การรับเงินให้เหรัญญิก หรือผู้ที่เหรัญญิกมอบหมายภายในวันที่รับเงินนั้น 

        ข้อ 20  อ านาจในการอนุมัติก่อหนี้ผูกพันกองทุนสวัสดิการ ให้อยู่ในอ านาจและภายในวงเงิน
ดังต่อไปนี้ 
                         (๑) อนุกรรมการสวัสดิการคนใดคนหนึ่งที่ประธานมอบหมาย ในวงเงินไม่เกิน 
5,000 บาท (ห้าพันบาท)  
                         (๒) ประธาน ในวงเงินไม่เกิน 2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาท) 

        (๓) คณะอนุกรรมการสวัสดิการ ในวงเงินเกินกว่า 2๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาท) 
         ข้อ 21  การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ ทุกครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจในการอนุมัติ  

ก่อหนี้ผูกพันกองทุนสวัสดิการ 
  ข้อ 22  ให้ประธานหรืออนุกรรมการสวัสดิการคนใดคนหนึ่ งที่ประธานมอบหมาย           
เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ ได้ดังนี้ 

(๑) จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามปกติของสวัสดิการโรงพยาบาลลี้   
   (๒) จ่ายเงินค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามที่ประธานหรือคณะอนุกรรมการสวัสดิการให้ความ
เห็นชอบแล้ว 
  ข้อ 23  การจ่ายเงินทุกรายการจะต้องมีเอกสารใบส าคัญคู่จ่าย หรือหลักฐานการจ่าย
ประกอบรายการ 
  ข้อ 24  การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค หรือเงินสดแล้วแต่กรณี เว้นแต่รายการที่ต่ ากว่า    
5,000 บาท (ห้าพันบาท) จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ในกรณีที่จ่ายเป็นเช็คให้สั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิ  
รับเงิน และในการจ่ายเช็คทุกฉบับจะต้องขีดค าว่า “หรือผู้ถือ” ออก 
  ข้อ ๒5  การจ่ายเช็คหรือการถอนเงินฝาก จะต้องมีลายมือชื่อของประธาน หรือผู้ที่
คณะอนุกรรมการสวัสดิการมอบหมายร่วมกับเหรัญญิกลงนามร่วมกันสองในสามคน 
  ข้อ ๒6  ให้เหรัญญิกเก็บรักษาเงินสดไว้ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 3,๐๐๐ บาท (สามพันบาท) 
ส่วนที่เกินให้น าฝากสถาบันการเงินตาม ข้อ ๑7 เว้นแต่เงินสดหรือเช็คที่ได้รับภายหลังเวลาที่สถาบันการเงิน 
ปิดท าการไปแล้วหรือเงินสดที่เบิกมาเพ่ือส ารองจ่ายก็ให้เก็บรักษาไว้ได้แต่จะต้องน าเข้าฝากก่อนปิดบัญชี       
ในวันรุ่งขึ้น 

ข้อ ๒7  ให้เหรัญญิกรับผิดชอบจัดท าบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการตามระบบบัญชีสากล 
และจัดท างบรับ–จ่าย ประจ าเดือน เสนอคณะอนุกรรมการสวัสดิการ เพ่ือทราบ 

 
/ ข้อ ๒8  ให้คณะอนุกรรมการ 
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  ข้อ ๒8  ให้คณะอนุกรรมการสวัสดิการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลลี้  หรือผู้มี
คุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี เป็นผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบรายงานการเงินอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
  ข้อ 29  ให้ปิดบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการปีละหนึ่งครั้งตามปีปฏิทิน แล้วจัดท างบการเงิน 
ส่งให้ผู้สอบบัญชีภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบและรับรองบัญชี          
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับงบการเงิน 
  ผู้สอบบัญชีสามารถสอบถามประธานหรือคณะอนุกรรมการสวัสดิการ หรือบุคคลที่
คณะอนุกรรมการสวัสดิการมอบหมายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบการเงินได้ 
  ข้อ 30  คณะอนุกรรมการสวัสดิการต้องรายงานผลการจัดสวัสดิการของหน่วยงาน ฐานะ
ของกองทุนสวัสดิการ บัญชีรายรับ รายจ่ายของกองทุนสวัสดิการ เป็นระยะหกเดือนต่อครั้ง และเมื่อสิ้นปี
ปฏิทินให้รายงานผลการตรวจสอบการเงินและบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชีให้คณะกรรมการ
สวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบด้วย 
  ข้อ 31  สมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรอง
เรียบร้อยแล้วจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จึงจะท าลายได้   

หมวด 4 
การสงเคราะห์สมาชิก 

  ข้อ 32  คณะอนุกรรมการสวัสดิการจะให้การช่วยเหลือหรือสงเคราะห์แก่สมาชิก          
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1) ผู้พ้นจากราชการ เนื่องจากเกษียณอายุ ให้จัดหาของที่ระลึกให้ในราคาไม่เกิน 
3,000 บาท (สามพันบาท) 

   (2) ผู้เจ็บป่วยและคลอดบุตรซึ่งเข้ารักษาอยู่ในสถานพยาบาลให้จ่ายเงินซื้อของ  
เยี่ยมผู้นั้นในราคาไม่เกิน 200 บาท (สองร้อยบาท) 
   (3) ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้จัดซื้อพวงหรีดหรือ     
สิ่งของอ่ืนตามลัทธิประเพณี ไปเคารพศพ และให้จ่ายเงินสมทบในการเป็นเจ้าภาพประกอบพิธีศพอีกรายละ    
ไม่เกิน 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   (4) คู่สมรส บุตร ซึ่งไม่รวมบุตรบุญธรรม บิดา หรือมารดาโดยก าเนิดของสมาชิก   
ถึงแก่กรรม ให้จัดซื้อพวงหรีดหรือสิ่งของอ่ืนตามลัทธิประเพณี ไปเคารพศพ และให้จ่ายเงินสมทบในการเป็น
เจ้าภาพประกอบพิธีศพอีกรายละไม่เกิน 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   (5) สมาชิกผู้ประสบอัคคีภัย วาตภัย หรือสาธารณภัยอย่างอ่ืนจนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ให้จ่ายเงินช่วยเหลือตามความเป็นจริงไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) 
  ข้อ 33  ให้สมาชิกผู้ประสงค์ขอรับการสงเคราะห์หรือผู้บังคับบัญชาของสมาชิก ยื่นค าขอ     
ต่อเลขานุการ โดยมีหลักฐานแสดงเหตุที่ควรจะได้รับการสงเคราะห์ตามกรณีนั้นๆ พร้อมทั้งค ารับรองของ
ผู้บังคับบัญชาของสมาชิก 
  การขอรับการสงเคราะห์ ให้ผู้ขอรับการสงเคราะห์ยื่นค าขอภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วัน       
ที่มีเหตุอันควรได้รับการสงเคราะห์ 
  ข้อ 34  ให้เลขานุการพิจารณามีความเห็นเสนอประธานเพ่ือพิจารณาอนุมัติด าเนินการให้การ 
สงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ข้อ 32 แล้วแต่กรณี 
 

/ ข้อ 35  การให้การสงเคราะห์ 
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  ข้อ 35  การให้การสงเคราะห์นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้  ให้คณะอนุกรรมการ
สวัสดิการพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป  

หมวด 5 
การกีฬาและนันทนาการ 

  ข้อ 36  คณะอนุกรรมการสวัสดิการจะจัดให้มีการกีฬาและนันทนาการ โดยให้เบิกจ่าย      
ได้ตามที่จ่ายจริงและตามความจ าเป็น ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ 
สวัสดิการก่อน ดังต่อไปนี้ 
   (1) การจัดงานปีใหม่  

(2) งานกีฬา  
(3) งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ  
(4) งานประเพณีรดน้ าด าหัว  

หมวด 6 
กิจกรรมหรือสวัสดิการภายในส่วนราชการประเภทอ่ืน 

  ข้อ 37  คณะอนุกรรมการสวัสดิการจะจัดให้มีกิจกรรมหรือสวัสดิการภายในส่วนราชการ  
ประเภทอ่ืน โดยให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงและตามความจ าเป็น ดังต่อไปนี้ 
            (1) เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรม หรือให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานอื่น หรือองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ที่ร้องขอ 
            (2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมหรือการตรวจราชการตามภารกิจปกติ หรือกรณีที่
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเข้ามาดูงานหรือเยี่ยมชมหน่วยงาน 
            (3) การช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย วาตภัย หรือสาธารณภัยอย่างอ่ืน   
จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน 
            (4) การจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ หรือสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการแก่สมาชิกสวัสดิการ กรณีท่ีเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่มีหรือมีไม่เพียงพอ 
            (5) การประกอบพิธีทางศาสนา 
            (6) คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการสวัสดิการให้ความเป็นชอบแล้ว  

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ 38  การก่อหนี้ผูกพันหรือการด าเนินการใดที่อยู่ ในระหว่างการด าเนินการหรือ           
ยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โรงพยาบาลลี้  ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลลี้ฉบับนี้  ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบที่
ใช้บังคับเดิมจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ หรือจนกว่า    จะสามารถด าเนินการตามระเบียบนี้ได้ 
               ประกาศ  ณ  วันที่    9     เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

        
  (นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 

                       นายแพทย์เชี่ยวชาญ   
                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 

                                            ประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลลี้   


