


           
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง 

ครั้งที ่1/2565 
วันที ่11 มกราคม 2565 

ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5  สำนักการแพทย์ 
---------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  

 
     

 .......................................................................................................... ................................... 
                                 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

  ขอให้คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคมกลาง รับรองรายงาน
การประชุมฯ ครั้งที ่12/2564 เมื่อวันที ่15 ธันวาคม 2564  

   ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่        
15 ธันวาคม 2564 ให้คณะกรรมการฯ ตามหนังสือ ที่ กท 0601/13077 ลงวันที่ 21 
ธันวาคม 2564 เพ่ือรับรองรายงานการประชุม    

 

    ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม            ......................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 

   

  3.1  รายงานสถิติประกันสังคม รายงานค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันตนของ
สถานพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์  และรายงานงบรับ-จ่ายของโรงพยาบาล   
ในสังกัดสำนักการแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 และประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (เอกสารหมายเลข 1 - 3) 

 

  ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดรับทราบ  
    

มติที่ประชุม           ................................................................................................ ...........................................  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 โรงพยาบาลกลาง ขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุนสำรองจ่าย                 
สำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3) สมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ระดับ รพ.           
(ข้อ 2.2) 

    โรงพยาบาลกลาง ขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุนสำรองจ่ายสำหรับพัฒนา 
รพ. (ข้อ 2.3) สมทบค่าบริหารจัดการ รพ. (ข้อ 2.2) จำนวน 14,042,999.46 บาท      
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ (ค่าตอบแทน ค่าจ้างพนักงานประกันสังคม                       
และค่าบริหารจัดการอ่ืน  ๆ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2565                    
โดยมีรายละเอียดการประมาณการรายรับ - รายจ่าย ดังนี้ 

ประมาณการรายจ่าย (เดือนมกราคม  – มีนาคม 2565) 
  ข้อ 2.2 ค่าบรหิารจัดการระดับโรงพยาบาลโดยการประมาณการ 
  2.2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม 99,000.00 บาท 
      จำนวน 16 คน (33,000.- บาท x 3 เดือน) 
  2.2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทำงานประกันสังคม 27,000.00 บาท 
      จำนวน 6 คน (9,000.- บาท x 3 เดอืน) 
  2.2.3 ค่าตอบแทนพนักงานประกันสังคม จำนวน 252 อัตรา  14,261,130.00 บาท 
      (4,738,710 บาท x 3 เดือน) 
  2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารจัดการอื่น ๆ 
   (1.) ส่งสมทบกองทุนประกนัสังคม (ส่วนของนายจา้ง)     164,787.00 บาท 
   (2.) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  2,674,500.00 บาท 
              (891,500 บาท x 3 เดือน) 
   (3.) ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ                  1,028,960.00 บาท 
   (4.) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทำงานด้านสนับสนุนบริการ        177,000.00 บาท 
         จำนวน 59 คน (59,000 บาท x 3 เดือน) 
   (5.) เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ     210,000.00 บาท 
         จำนวน 19 คน  (70,000 บาท x 3 เดือน) 
   (6.) ค่าตอบแทนแพทย์ไม่ปฏิบัติเวชส่วนตัว .- บาท 
   (7.) ค่าเบีย้ขยัน        .- บาท 
   (8.) ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (เดือนละ 60 บาท x 3 เดือน)         180.00 บาท 
  รวมรายจ่ายตามข้อ 2 ทั้งสิ้น      18,642,557.00 บาท  
   ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (เดือนมกราคม  – มีนาคม 2565) 
  เงินค่าบริหารจดัการคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 64                3,530,129.28 บาท 
  บวก ประมาณการรายรับ      1,069,428.26 บาท 
  รวม  4,599,557.54 บาท 
  หกั ประมาณการรายจ่าย 18,642,557.00 บาท 
  รายจ่ายสูงกว่ารายรับ                14,042,999.46 บาท    
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    เพ่ือให้การบริหารจัดการของโรงพยาบาลกลาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                                       
และไม่เกิดอุปสรรคในด้านรายจ่าย จึงขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุนสำรองจ่าย         
สำหรับ พัฒนา รพ.(ข้อ 2 .3 )  สมทบค่าบริหารจัดการ รพ .(ข้อ 2.2) จำนวน                  
14,602,244 บาท ซึ่งยอดเงินกองทุนสำรองจ่ายสำหรับพัฒนา รพ.(ข้อ 2.3) คงเหลือ       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 199,607,993.20 บาท หักโอนครั้งนี้ คงเหลือ
ยอดเงินกองทุนสำรองจ่ายฯ จำนวน 185,564,993.74 บาท 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุนสำรอง
จ่ายสำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3) สมทบค่าบริหารจัดการ รพ. (ข้อ 2.2) เป็นไปตาม
ระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม สำนัก
การแพทย์ พ.ศ. 2564 ข้อ 12 และประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการเงินกองทุน
ประกันสังคมกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และอัตราการใช้จ่ายเงินกองทุน
ประกันสังคม ข้อ 2.3  

 

    ขอเสนอทีป่ระชุมเพ่ือโปรดให้ความเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม          ........................................................................................................................................... 

   
4.2 โรงพยาบาลตากสิน ขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุนสำรองจ่าย                 

สำหรับพัฒนา รพ . (ข้อ 2 .3 ) สมทบค่าใช้จ่ ายในการบริหารจัดการ  รพ .              
(ข้อ 2.2) 

   โรงพยาบาลตากสิน ขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุนสำรองจ่ายสำหรับ
พัฒนา รพ. (ข้อ 2.3) สมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ รพ. (ข้อ 2.2) จำนวน 
14,587,152.84 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ (ค่าตอบแทน ค่าจ้าง
พนักงานประกันสังคม และค่าบริหารจัดการอ่ืน ๆ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดการประมาณการรายรับ - รายจ่าย ดังนี้ 

  ประมาณการรายจ่าย (เดือนมกราคม  – มีนาคม 2565) 
  ข้อ 2.2 ค่าบริหารจัดการระดับโรงพยาบาลโดยการประมาณการ 
  2.2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม 87,000.00 บาท 
     จำนวน 14 คน (29,000 บาท x 3 เดือน) 
  2.2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทำงานประกนัสังคม 27,000.00 บาท 
     จำนวน 6 คน (9,000 บาท x 3 เดือน) 
  2.2.3 ค่าตอบแทนพนักงานประกันสังคม จำนวน 245 อัตรา  13,254,333.00 บาท 
        (4,418,111 บาท x 3 เดือน) 
  2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอ่ืน ๆ 
   (1.) ส่งสมทบกองทุนประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง)         519,930.00 บาท 
   (2.) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 10,505,516 บาท 
   (3.) ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ     1,727,760 บาท 
   (4.) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทำงานด้านสนับสนุนบริการ 282,000.00 บาท 
   (5.) เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 181,500.00 บาท 
   (6.) ค่าตอบแทนแพทย์ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว .- บาท 
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   (7.) ค่าเบี้ยขยัน 101,364.00 บาท 
   (8.) ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 180.00 บาท 
   (9.) ค่าสมทบกองทุนเงินทดแทน .- บาท  
  รวมรายจา่ยตามข้อ 2 ทั้งสิ้น 26,774,583.00 บาท                                     
    ประมาณการรายรับ-รายจา่ย (เดือนมกราคม  – มีนาคม 2565) 
  เงินค่าบริหารจดัการคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 64       10,837,430.16 บาท 
  บวก ประมาณการรายรับ                          1,350,000.00 บาท  
  รวม  12,187,430.16 บาท 
  หกั ประมาณการรายจ่าย 26,774,583.00 บาท  
  รายจ่ายสูงกว่ารายรับ                14,587,152.84 บาท  

 

   เพ่ื อให้ การบริหารจัดการของโรงพยาบาลตากสิน  เป็ น ไปอย่างมี                                        
 ประสิทธิภาพและไม่ เกิดอุปสรรคในด้านรายจ่าย จึงขอความเห็นชอบโอนเงิน              
 กองทุนสำรองจ่ายสำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3) สมทบค่าบริหารจัดการ รพ.(ข้อ 2.2)              
 จำนวน 14,587,152.84 บาท ซึ่งยอดเงินกองทุนสำรองจ่ายสำหรับพัฒนา รพ.(ข้อ 2.3) 
 คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 368,794,968.54 บาท หักโอนครั้งนี้
 คงเหลือยอดเงนิกองทุนสำรองจ่ายฯ จำนวน 354,207,815.70 บาท 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว การขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุน
สำรองจ่ายสำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3) สมทบค่าบริหารจัดการ รพ. (ข้อ 2.2) เป็นไป
ตามระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม สำนัก
การแพทย์ พ.ศ. 2564 ข้อ 12 และประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการเงินกองทุน
ประกันสังคมกลาง เรื่อ ง หลักเกณฑ์  วิธีการ และอัตราการใช้จ่ายเงินกองทุน
ประกันสังคม ข้อ 2.3 

 

    ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดให้ความเห็นชอบ 
 

มติที่ประชุม      .................................................................................................................................................. 
  
   4.3 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอโอนเงินกองทุนสำรองจ่าย

สำหรับพัฒนาโรงพยาบาล (ข้อ 2.3) สมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ระดับ
โรงพยาบาล (ข้อ 2.2)  

   ด้วยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุน
สำรองจ่ายสำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3) สมทบค่าบริหารจัดการ รพ. (ข้อ 2.2) จำนวน 
14,977,085.81 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ (ค่าตอบแทน ค่าจ้าง
พนักงานประกันสังคม และค่าบริหารจัดการอ่ืน ๆ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดการประมาณการรายรับ - รายจ่าย ดังนี้ 

    ประมาณการรายจ่าย (เดือนมกราคม  – มีนาคม 2565) 
  ข้อ 2.2 ค่าบรหิารจัดการระดับโรงพยาบาลโดยการประมาณการ 
  2.2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม 81,000.00 บาท 
      จำนวน 13 คน (27,000 x 3 เดอืน) 
  2.2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทำงานประกันสังคม 63,000.00 บาท 
           จำนวน 14 คน (21,000 x 3 เดือน) 
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  2.2.3 ค่าตอบแทนพนักงานประกันสังคม จำนวน 231 อัตรา    13,679,106.48 บาท 
  2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอ่ืนๆ 
   (1.) ส่งสมทบกองทุนประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง) 683,958.00 บาท 
   (2.) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข     1,498,965.00 บาท 
   (3.) ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ     1,042,470 บาท 
   (4.) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทำงานด้านสนับสนุนบริการ         220,500.00 บาท 
        (73,500 x 3 เดือน) 
   (5.) เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับตำแหน่งทีมี่เหตุพิเศษ    .- บาท 
   (6.) ค่าตอบแทนแพทย์ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว                                .- บาท 
   (7.) ค่าเบี้ยขยัน (59,985 x 3 เดือน)                            179,955.00 บาท  
   (8.) ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน .- บาท 
  รวมรายจ่ายตามข้อ 2 ทั้งสิ้น 17,448,954.48 บาท 
    ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (เดือนมกราคม  – มีนาคม 2565) 
  เงินค่าบริหารจัดการคงเหลือ ณ 27 ธ.ค. 64             1,069,150.03 บาท 
  บวก ประมาณการรายรับ      1,402,718.64 บาท 
  รวม     2,471,868.67 บาท 
  หกั ประมาณการรายจ่าย 17,448,954.48 บาท 
  รายจ่ายสูงกว่ารายรับ               14,977,085.81 บาท 

 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและไม่ เกิดอุปสรรคในด้านรายจ่าย จึงขอความเห็นชอบโอนเงิน              
กองทุนสำรองจ่ายสำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3) สมทบค่าบริหารจัดการ รพ. (ข้อ 2.2)              
จำนวน 14,977,085.81 บาท  ซึ่ งยอดเงินกองทุนสำรองจ่ ายสำหรับ พัฒนา           
รพ.(ขอ้ 2.3) คงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 342,830,992.10 บาท 
หักโอนครั้งนี้คงเหลือยอดเงินกองทุนสำรองจ่ายฯ จำนวน 327,853,906.29 บาท  

 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว การขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุน
สำรองจ่ายสำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3) สมทบค่าบริหารจัดการ รพ. (ข้อ 2.2) เป็นไป
ตามระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม สำนัก
การแพทย์ พ.ศ. 2564 ข้อ 12 และประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการเงินกองทุน
ประกันสั งคมกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และอัตราการใช้จ่า ยเงินกองทุน
ประกันสังคม ข้อ 2.3 
 

 

  ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดใหค้วามเห็นชอบ 
       

มติที่ประชุม          ............................................................................................................................................. 
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    4.4 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุน
สำรองจ่ายสำหรับพัฒนา รพ.  (ขอ้ 2.3)  สมทบค่าบริหารจัดการ รพ. (ข้อ 2.2) 

    โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุนสำรอง
จ่ายสำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3) สมทบค่าบริหารจัดการ รพ. (ข้อ 2.2) จำนวน 
2,061,552.75 บาท เพ่ือเป ็น ค่า ใ ช ้จ ่า ย ใน ก า ร บ ริห า ร จัดการ (ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างพนักงานประกันสังคม และค่าบริหารจัดการอ่ืน ๆ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึง
เดือนมีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดการประมาณการรายรับ - รายจ่าย ดังนี้    

            ประมาณการรายจ่าย (เดือนมกราคม  – มีนาคม 2565) 
ข้อ 2.2 ค่าบริหารจัดการระดับโรงพยาบาลโดยการประมาณการ 

  2.2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิารเงินกองทุนประกันสังคม 81,000.00 บาท 
      จำนวน 13 คน (27,000 บาท x 3 เดือน) 
  2.2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทำงานประกนัสังคม .- บาท 
  2.2.3 ค่าตอบแทนพนักงานประกันสังคม จำนวน 36 คน        2,157,789.00 บาท   

    (719,263 บาท x 3 เดอืน) 
  2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอื่นๆ 
   (1.) ส่งสมทบกองทุนประกันสังคม (ส่วนของนายจา้ง)             80,610.00 บาท 
        (26,870 บาท x 3 เดือน) 
   (2.) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข    1,239,000.00 บาท 
     (3.) ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ     449,000.00 บาท 
   (4.) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทำงานด้านสนับสนุนบรกิาร                          .- บาท 
   (5.) เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับตำแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษ    70,500.00 บาท    
   (6.) เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตวั    60,000.00 บาท   
   (7.) ค่าเบี้ยขยนั .- บาท 
   (8.) ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 90.00 บาท  
    (9.) ส่งสมทบกองทุนเงินทดแทน (นายจ้าง) ประจำปี 15,000.00 บาท  
  รวมรายจ่ายตามข้อ 2 ทั้งสิ้น 4,152,989.00 บาท 

 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (เดือนมกราคม  – มีนาคม 2565) 
  เงินค่าบริหารจัดการคงเหลือ ณ 29 ธ.ค. 2564    1,938,613.88 บาท 
  บวก ประมาณการรายรับ 152,822.37 บาท 
  รวม   2,091,436.25 บาท 
  หัก ประมาณการรายจ่าย 4,152,989.00 บาท 
  รายจ่ายสูงกว่ารายรับ 2,061,552.75 บาท 

 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เป็นไปอย่างมี      
ประสิทธิภาพ และไม่เกิดอุปสรรคในด้านรายจ่าย จึงขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุน
สำรองจ่ายสำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3) สมทบค่าบริหารจัดการ รพ. (ข้อ 2.2) จำนวน 
2,061,552.75 บาท ซึ่งยอดเงินกองทุนสำรองจ่ายสำหรับพัฒนา รพ.(ข้อ 2.3) 
คงเหลือ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 จำนวน 26,459,979.75 บาท หักโอนครั้งนี้
คงเหลือยอดเงินกองทุนสำรองจ่ายฯ จำนวน 24,398,427 บาท 
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 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว การขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุน
สำรองจ่ายสำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3) สมทบค่าบริหารจัดการ รพ. (ข้อ 2.2) เป็นไป
ตามระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม สำนัก
การแพทย์ พ.ศ. 2564 ข้อ 12 และประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการเงินกองทุน
ประกันสังคมกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และอัตราการใช้จ่ายเงินกองทุน
ประกันสังคม ข้อ 2.3 
 

 ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดให้ความเห็นชอบ 
 

มติที่ประชุม ........................................................................................................................................ 
 

4.5 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุนสำรองจ่าย
สำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3) สมทบค่าบริหารจัดการ รพ. (ข้อ 2.2) 

    โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุนสำรองจ่าย     
สำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3) สมทบค่าบริหารจัดการ รพ. (ข้อ 2.2) จำนวนเงิน 
1,796,760.92 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ (ค่าตอบแทน ค่าจ้าง
พนักงานประกันสังคม และค่าบริหารจัดการอ่ืน ๆ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดการประมาณการรายรับ- รายจ่าย ดังนี้ 

   ประมาณการรายจ่าย (เดือนมกราคม  – มีนาคม 2565) 
  ข้อ 2.2 ค่าบริหารจัดการระดับโรงพยาบาลโดยการประมาณการ 

  2.2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม   81,000.00 บาท    
     จำนวน 13 คน (27,000.- บาท x 3 เดือน) 
  2.2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทำงานประกันสังคม 45,000.00 บาท 

     จำนวน 10 คน (15,000.- บาท x 3 เดอืน) 
  2.2.3 ค่าตอบแทนพนักงานประกันสังคม 5,250,000.00 บาท 
       จำนวน 58 อัตรา  
  2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอ่ืนๆ 
   (1.) ส่งสมทบกองทนุประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง)           274,608.00 บาท 
   (2.) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข     8,069,997.00 บาท 
   (3.) ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ     1,181,151.00 บาท 
   (4.) ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่ทำงานด้านประกันสังคม   112,500.00 บาท 
   (5.) เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ    132,000.00 บาท 
   (6.) ค่าตอบแทนแพทย์ไมป่ฏิบัติเวชปฏิบัตสิ่วนตัว                  60,000.00 บาท 
   (7.) ค่าเบี้ยขยัน    .- บาท 
   (8.) ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 90.00 บาท 
  รวมรายจ่ายตามข้อ 2 ทั้งสิ้น 15,206,346.00 บาท    
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     ประมาณการรายรับ-รายจา่ย (เดือนมกราคม  – มีนาคม 2565) 
  เงินค่าบริหารจัดการคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 64              13,409,585.08 บาท 
  บวก ประมาณการรายรับ 495,000.00 บาท  
  รวม   13,904,585.08 บาท 
  หัก ประมาณการรายจ่าย 15,206,346.00 บาท   
  รายจ่ายสูงกว่ารายรับ 1,796,760.92 บาท                                                                       

 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่เกิดอุปสรรคในด้านรายจ่าย จึงขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุน
สำรองจ่ายสำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3) สมทบค่าบริหารจัดการ รพ. (ข้อ 2.2) จำนวน 
1,796,760.92 บาท ซึ่งยอดเงินกองทุนสำรองจ่ายสำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3) 
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 28,873,797.17 บาท หักโอนครั้งนี้
คงเหลือยอดเงินกองทุนสำรองจ่ายฯ จำนวน 27,077,036.25 บาท 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว การขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุน
สำรองจ่ายสำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3) สมทบค่าบริหารจัดการ รพ. (ข้อ 2.2) เป็นไป
ตามระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม สำนัก
การแพทย์ พ.ศ. 2564 ข้อ 12 และประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการเงินกองทุน
ประกันสังคมกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธี การ และอัตราการใช้ จ่ายเงินกองทุน
ประกันสังคม ข้อ 2.3 
 

 ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดให้ความเห็นชอบ   
  

มติที่ประชุม ........................................................................................................................................ 
 

4.6 โรงพยาบาลสิรินธร ขอความเห็นชอบโอนเงนิกองทุนสำรองจ่าย 
สำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3) สมทบค่าบริหารจัดการ รพ. (ข้อ 2.2) 

    โรงพยาบาลสิรินธร ขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุนสำรองจ่ายสำหรับพัฒนา 
รพ. (ข้อ 2.3) สมทบค่าบริหารจัดการ รพ. (ข้อ 2.2) จำนวน 6,579,332.19 บาท       
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ (ค่าตอบแทน ค่าจ้างพนักงานประกันสังคม      
และค่าบริหารจัดการอ่ืน ๆ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2565  โดยมี
รายละเอียดการประมาณการรายรับ- รายจ่าย ดังนี้ 

   ประมาณการรายจ่าย (เดือนมกราคม  – มีนาคม 2565) 
  ข้อ 2.2 ค่าบริหารจัดการระดับโรงพยาบาลโดยการประมาณการ 

  2.2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิารเงินกองทุนประกันสังคม 87,000.00 บาท 
   จำนวน 14 คน (29,000 บาท x 3 เดือน) 
  2.2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทำงานประกันสังคม 18,000.00 บาท 
   จำนวน 4 คน (6,000 บาท x 3 เดือน) 
  2.2.3 ค่าตอบแทนพนักงานประกันสังคม             6,869,607.00 บาท 
   จำนวน 130 อัตรา  
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  2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอ่ืน ๆ 
   (1.) ส่งสมทบกองทุนประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง)            280,101.00บาท 
   (2.) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข      1,350,000.00บาท  
   (3.) ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ     630,000.00 บาท 
   (4.) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทำงานด้านสนับสนุนบริการ   .- บาท 
   (5.) เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับตำแหน่งทีมี่เหตุพิเศษ    85,500.00 บาท 
   (6.) ค่าตอบแทนแพทย์ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว .- บาท 
   (7.) ค่าเบี้ยขยนั 78,000.00 บาท 
   (8.) ค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างบัญชี 144.00 บาท 
   (9.) ค่าตอบแทนข้าราชการปฏิบัติงานประกันสังคม 93,000 บาท 
  รวมรายจ่ายตามข้อ 2 ทัง้สิ้น 9,491,352.00 บาท  
    ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (เดือนมกราคม  – มีนาคม 2565)   
  เงินค่าบริหารจัดการคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 64        2,222,019.81 บาท 
  บวก ประมาณการรายรับ 690,000.00 บาท 
  รวม   2,912,019.81 บาท 
  หัก ประมาณการรายจ่าย 9,491,352.00 บาท 
  รายจ่ายสูงกว่ารายรบั 6,579,332.19 บาท          
   

  เพ่ื อให้ การบริหารจัดการของโรงพยาบาลสิ รินธร  เป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และไม่เกิดอุปสรรคในด้านรายจ่าย จึงขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุน
สำรองจ่ายสำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3)  สมทบค่าบรหิารจัดการ รพ. (ข้อ 2.2) จำนวน 
6,579,332.19 บาท ซ่ึงยอดเงินกองทุนสำรองจ่ายสำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3) คงเหลือ     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 107,662,616.35 บาท หักโอนครั้งนี้คงเหลือ
ยอดเงินกองทุนสำรองจ่ายฯ จำนวน 101,083,284.16 บาท 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว การขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุน
สำรองจ่ายสำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3) สมทบค่าบริหารจัดการ รพ. (ข้อ 2.2) เป็นไป
ตามระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม สำนัก
การแพทย์ พ.ศ. 2564 ข้อ 12 และประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการเงินกองทุน
ประกันสังคมกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธี การ และอัตราการใช้จ่ายเงินกองทุน
ประกันสังคม ข้อ 2.3 

     

 ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดให้ความเห็นชอบ 
 
 

มติที่ประชุม      ............................................................................................................................................ 
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4.7 โรงพยาบาลเวชการุณยร์ศัม์ิ ขอความเห็นชอบโอนเงินกองทนุสำรองจ่าย
สำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3) สมทบค่าบริหารจัดการ รพ. (ข้อ 2.2) 

    โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุนสำรองจ่าย
สำหรับ พั ฒ นา รพ .(ข้ อ 2 .3 ) สมทบค่ าบริหารจั ดการ รพ .(ข้ อ 2 .2 ) จำนวน                 
642,937.41 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ (ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง
พนักงานประกันสังคมและค่าบริหารจัดการอ่ืน ๆ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดการประมาณการรายรับ - รายจ่าย ดังนี้  

 ประมาณการรายจ่าย (เดือนมกราคม  – มีนาคม 2565) 
  ข้อ 2.2 ค่าบริหารจัดการระดับโรงพยาบาลโดยการประมาณการ 

  2.2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม    81,000.00 บาท 
   จำนวน 13 คน (27,000 บาท x 3 เดือน) 
  2.2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทำงานประกันสังคม      18,000.00  บาท 
   จำนวน 4 คน (6,000 บาท x 3 เดือน) 
  2.2.3 ค่าตอบแทนพนักงานประกันสังคม                               874,086.00 บาท 
   จำนวน 16 คน (291,362 บาท x 3 เดอืน) 
  2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอื่นๆ  
                     (1.) ส่งสมทบกองทุนประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง)            35,733.00  บาท 
       (2.) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข        105,000.00 บาท 
       (3.) ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ                         10,000.00 บาท 
       (4.) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทำงานด้านสนับสนุนบริการ       76,500.00 บาท 
       (5.) เงนิเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ                                .-  บาท 

       (6.) ค่าตอบแทนแพทย์ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว                               .-  บาท           
       (7.) ค่าเบี้ยขยัน                                     .-  บาท 

   (8.) ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน                       90.00  บาท
รวมรายจ่ายตามข้อ 2 ทั้งสิ้น                      1,200,328.00  บาท 

 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (เดือนมกราคม  – มีนาคม 2565)  
เงินค่าบริหารจัดการคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 64                        234,961.31  บาท 
บวก ประมาณการรายรับ               322,429.28  บาท 
รวม                 557,390.59  บาท 
หัก ประมาณการรายจ่าย                      1,200,328.00  บาท 
รายจา่ยสูงกว่ารายรับ               642,937.41  บาท 

 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เป็นไปอย่างมี          
ประสิทธิภาพและไม่เกิดอุปสรรคในด้านรายจ่าย จึงขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุน
สำรองจ่ายสำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3) สมทบค่าบริหารจัดการ รพ. (ข้อ 2.2) จำนวน 
642,937.41 บาท ซึ่ งยอดเงินกองทุนสำรองจ่ายสำหรับพัฒนาโรงพยาบาล รพ.                 
(ข้อ 2.3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 40,872,247.31 บาท หักโอนในครั้ง
นี้คงเหลือยอดเงินกองทุนสำรองจ่ายฯ จำนวน 40,229,309.90 บาท  
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 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว การขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุน
สำรองจ่ายสำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3) สมทบค่าบริหารจัดการ รพ. (ข้อ 2.2) เป็นไป
ตามระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนประกันสั งคม สำนัก
การแพทย์ พ.ศ. 2564 ข้อ 12 และประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการเงินกองทุน
ประกันสังคมกลาง เรื่อง หลั กเกณฑ์  วิธีการ และอัตราการใช้จ่ายเงินกองทุน
ประกันสังคม ข้อ 2.3 

 

 ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดให้ความเห็นชอบ 
   

มตทิีป่ระชุม      ............................................................................................................................................ 
 

4.8 โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ขอความเห็นชอบโอน
เงินกองทุนสำรองจ่ายสำหรับพัฒนา รพ.(ข้อ 2.3) สมทบค่าบริหารจัดการ รพ.             
(ข้อ 2.2)                 

    โรงพยาบาลลาดกระบังฯ ขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุนสำรองจ่าย
สำหรับ พั ฒ นา รพ.(ข้ อ 2 .3 ) สมทบค่ าบริ หารจั ดการ รพ . (ข้ อ 2 .2 ) จำนวน                  
527,045.65 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ (ค่าตอบแทน ค่าจ้าง
พนักงานประกันสังคมและค่าบริหารจัดการอ่ืน ๆ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดการประมาณการรายรับ- รายจ่าย ดังนี้  

 

   ประมาณการรายจ่าย (เดือนมกราคม  – มีนาคม 2565) 
 

  ข้อ 2.2 ค่าบริหารจัดการระดับโรงพยาบาลโดยการประมาณการ 
  2.2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม    51,000.00 บาท 
       จำนวน 8 คน  
  2.2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทำงานประกันสังคม               13,500.00  บาท 
      จำนวน 3 คน  
  2.2.3 ค่าตอบแทนพนักงานประกันสังคม                         390,090.00 บาท 
      จำนวน 7 ราย  
  2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอ่ืน ๆ  
                    (1.) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ               92,610.00 บาท 
   (2.) ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ                             11,400.00  บาท 
   (3.) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        15,246.00 บาท 

รวมรายจ่ายตามข้อ 2 ทั้งสิ้น                573,846.00 บาท 
 

  ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (เดือนมกราคม  – มีนาคม 2565) 
เงินค่าบริหารจัดการคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 64                         (22,871.05)  บาท 
บวก ประมาณการรายรับ                 69,671.40  บาท 
รวม                   46,800.35  บาท 
หัก ประมาณการรายจ่าย                                      573,846.00  บาท 
รายจ่ายสูงกว่ารายรับ                527,045.65 บาท 
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  เพ่ือให้การบริหารจัดการของโรงพยาบาลลาดกระบังฯ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่เกิดอุปสรรคในด้านรายจ่าย จึงขอความเห็นชอบโอนเงินกองทุน
สำรองจ่ายสำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3)  สมทบค่าบริหารจัดการ รพ. (ข้อ 2.2) จำนวน 
527,045.65 บาท ซึ่งยอดเงินกองทุนสำรองจ่ายสำหรับพัฒนา รพ. (ข้อ 2.3) คงเหลือ   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 2,938,462.92 บาท หักโอนครั้งนี้คงเหลือยอดเงิน
กองทุนสำรองจ่ายฯ จำนวน 2,411,417.27 บาท 

   

 ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดให้ความเห็นชอบ  
 

มติที่ประชุม       .......................................................................................................................................... 
 

  4.9 โรงพยาบาลตากสิน ขอความเห็นชอบและขออนุมัติแต่งตั้ ง
เจ้าหน้าที่ทำงานประกันสังคม จำนวน 1 ราย  
  ด้วยคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคมโรงพยาบาลตากสิน        
มีมติที่ประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้ขออนุมัติ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำงานประกันสังคม รายนางสาวอรสา สุขยิ่ง ฝ่ายงบประมาณการเงิน
และบัญชี  มีหน้าที่ ในการตรวจสอบฎีกา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเบิก
เงินกองทุนประกันสังคม 

  ทั้งนี้ การขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำงานประกันสังคมครั้งนี้ เป็นการ     
ขออนุมัติเพ่ิมเติม ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ทำงานประกันสังคมที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งแล้ว          
รวม 6 ราย เป็นเงิน 9,000.- บาทต่อเดือน และเป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่า
ด้วยการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม สำนักการแพทย์ พ.ศ. 2564 ข้อ 6 (2) 
และประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมกลาง เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการใช้จ่ายเงินกองทุนประกันสังคม ข้อ 2.2.2 ดังนั้น 
เพ่ื อให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ จึ งเห็นควรแต่ งตั้ งนางสาวนางสาวอรสา สุขยิ่ ง                      
เป็นเจ้าหน้าที่ทำงานประกันสังคม โดยให้ได้รับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทำงานประกันสังคม 
1,500.- บาทต่อเดือน  
 

 จึงขอเสนอทีป่ระชุมเพ่ือโปรดให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 
 

มติที่ประชุม             ...................................................................................................................................... 
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  4.10 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ขออนุมัติ อัตราพนักงาน
ประกันสังคม จำนวน 18 อัตรา  
  ด้วยคณะกรรมการบริหารเงนิกองทุนประกันสังคม โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุน
เทียน มีมติที่ประชุมครั้งที่ 9/2564 เมือ่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 และมติที่ประชุมครั้ง
ที่  10/2564 เมื่อวันที่  7 ธันวาคม 2564  เห็นชอบขออนุมัติ อัตราพนักงาน
ประกันสังคม จำนวน 18 อัตรา ดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ จำนวน 2 อัตรา 
- ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี                 

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 17,250 บาท จำนวน 1 อัตรา  
- ตำแหน่ งนั กวิชาการพัสดุ  วุฒิ การศึกษาระดับปริญญาตรี                  

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 17,250 บาท จำนวน 1 อัตรา 
2. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภารกิจ               

ด้านสนับสนุนบริการและระบบคุณภาพ จำนวน 2 อัตรา 
- ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี                 

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 17,250 บาท จำนวน 1 อัตรา 
- ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี                 

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 17,250 บาท จำนวน 1 อัตรา  
3. กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ จำนวน 2 อัตรา 

- ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ การศึกษาระดับปริญญาตรี                 
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 17,250 บาท จำนวน 1 อัตรา 

4. กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง  
- ตำแหน่งผู้ช่วยทันตกรรม วุฒิการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตร

วิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,810 บาท 
จำนวน 1 อัตรา 

5. ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน 11 อัตรา 
- ตำแหน่ งพยาบาลวิชาชีพ วุฒิ การศึกษาระดับปริญ ญ าตรี                  

ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 17,250 บาท จำนวน 7 อัตรา 
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 13,225 บาท จำนวน  
1 อัตรา 

- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,993 บาทจำนวน 2 อัตรา 
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  กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ได้ตรวจสอบ
สถิติปริมาณงาน (อ.13.1) ปรากฏดังนี้  
       

        รายละเอียดการคำนวณอัตรากำลังตามสถิติปริมาณงานของโรงพยาบาลผู้สูงอายุ-
บางขุนเทียน 

 

ครอง ว่าง ครอง ว่าง ครอง ว่าง ครอง ว่าง ครอง ว่าง

กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

นักจัดการงานท่ัวไป 1 5 5 0 6.057 1.057 2 - - - 3 -
นักวิชาการพัสดุ 1 1 0 1 2.943 1.943 - 1 - - - -
กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการและ

ระบบคุณภาพ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพอาชีวอนามัย

และส่ิงแวดล้อม

นักวิชาการสุขาภิบาล 1 - - - - - - - - - - -
* ไม่มีต าแหน่งน้ีในโครงสร้าง

นักจัดการงานท่ัวไป 1 1 1 - 1.365 0.365 - - - - 1 -
*เม่ือได้รับเป็นพนักงานประกันสังคม ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป ขอยุบต าแหน่งนักจัดงานท่ัวไป (บุคคลภายนอกท่ีช่วยปฏิบัติราชการ)

กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

นักจัดการงานท่ัวไป 2 2 2 0 7 5 - - - - 2 -
กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิระดับสูง

กลุ่มงานทันตกรรม

ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 4 4 0 8.772 4.772 4 - - - - - - - - -
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ 7 64 58 5 1 81 17 54 1 - - - - 1 5 3 -
เจ้าพนักงานธุรการ 2 6 3 3 10.06 4.06 - - - - - - 3 3 - -
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 12 11 1 22.008 10.008 - - 1 - - - 10 1 - -

บุคคลภายนอก ห้วงเวลา
รายละเอียดผู้ครองต าแหน่ง

ข้าราชการ ลูกจ้างประกันสังคมสังกัด/ต าแหน่ง
ขอ

อนุมัติ

อัตราก าลัง

กรอบ ครอง ว่าง ค านวณได้ คงเหลือ
ลูกจ้างประจ า

สงวน
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   ตารางอัตราค่าใช้จ่ายพนักงานประกันสังคมโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
 

ประเภทพนักงาน

ประกันสังคม อัตราเต็ม อัตราครอง อัตราว่าง ขอเพ่ิม ขอยุบ รวม ปัจจุบัน ใหม่ รายรับ/เดือน ค่าจ้าง %

ฝ่ายการพยาบาล 1 1 0 11 0 12 18,230.00        183,001.00      6.06
ฝ่ายงบประมาณการเงินฯ 3 1 2 0 0 3 39,950.00        39,950.00        1.32
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 0 0 0 2 0 2 -                  34,500.00        1.14
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
อาชีวอนามัย 0 0 0 2 0 2 -                  34,500.00        1.14
กลุ่มงานทันตกรรม 0 0 0 1 0 1 -                  10,810.00        0.36
กลุ่มงานประกันสุขภาพ. 0 0 0 2 0 2 -                  34,500.00        1.14

รวม 4 2 2 18 - 22 58,180.00        337,261.00      11.16

จ านวนพนักงานประกันสังคม(อัตรา) ค่าจ้าง/เดือน (รวมอัตราว่าง)

3,021,459.97     

 
 

  ซึ่งการขออนุมัติอัตราพนักงานประกันสังคม เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบ 
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม สำนักการแพทย์ พ.ศ. 
2564 ข้อ 3 และประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมกลาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการการบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานประกันสังคม ข้อ 8  

 

    ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
มติทีป่ระชุม           ………………………………………………………………………………………………………………………    

 
  4.11 โรงพยาบาลกลาง ขออนุมัติอัตราพนักงานประกันสังคม จำนวน 
1 อัตรา  
  ด้วยคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม โรงพยาบาลกลาง มีมติ               
ที่ประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เห็นชอบขออนุมัติอัตรา
พนักงานประกันสังคมตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 17,250 บาท จำนวน 1 
อัตรา เนื่องจากกลุ่มงานประกันสุขภาพมีภาระงานในการเบิกจ่ายค่าบริการทางการ
แพทย์ให้กับผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิประกันสังคม สิทธิกองทุนทดแทน 
สิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวเพ่ิมข้ึน 

  กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ได้ตรวจสอบ
สถิติปริมาณงาน (อ.13.1) ปรากฏดังนี้ 

 

ครอง ว่าง ครอง ว่าง ครอง ว่าง ครอง ว่าง ครอง ว่าง

กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 2 2 0 27.190 25.190 - - - - - - 2 - - -

รายละเอียดผู้ครองต าแหน่ง
ข้าราชการ ลูกจ้างประกันสังคม บุคคลภายนอกสังกัด/ต าแหน่ง

ขอ
อนุมัติ

อัตราก าลัง

กรอบ ครอง ว่าง ค านวณได้ คงเหลือ
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว
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        ตารางอัตราค่าใช้จ่ายพนักงานประกันสังคมโรงพยาบาลกลาง 
 

ประเภทพนักงาน

ประกันสังคม อัตราเต็ม อัตราครอง อัตราว่าง ขอเพ่ิม ขอยุบ รวม ปัจจุบัน ใหม่ รายรับ/เดือน ค่าจ้าง %

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 30 30 - 1 - 31 520,978.00      538,228.00      3.95
สนับสนุนภารกิจ รพ. 221 196 25 - - 221 4,067,472.00   4,067,472.00   29.82

รวม 251 226 25 1 - 252 4,588,450.00   4,605,700.00   33.77

จ านวนพนักงานประกันสังคม(อัตรา) ค่าจ้าง/เดือน (รวมอัตราว่าง)

13,640,800.15   

 
 

  ซึ่งการขออนุมัติอัตราพนักงานประกันสังคม เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบ 
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม สำนักการแพทย์ พ.ศ. 
2564 ข้อ 3 และประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมกลาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการการบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานประกันสังคม ข้อ 8  

 

    ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
มติทีป่ระชุม           ………………………………………………………………………………………………………………………    
 

  4.12 โรงพยาบาลหลวงพ่ อท วีศักดิ์ ฯ  ขออนุ มัติ อัตราพนั กงาน
ประกันสังคม จำนวน 1 อัตรา  
  ด้วยคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม โรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวีศักดิ์ฯ มีมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบ   
ขออนุมตัิอัตราพนักงานประกันสังคม จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 

1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจด้าน
อำนวยการ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 
17,250 บาท จำนวน 2 อัตรา 

2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจด้าน
อำนวยการ วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้รับ
ค่าตอบแทนเดือนละ 13,225 บาท จำนวน 2 อัตรา 

  กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ได้ตรวจสอบ
สถิติปริมาณงาน (อ.13.1) ปรากฏดังนี้ 

 

ครอง ว่าง ครอง ว่าง ครอง ว่าง ครอง ว่าง ครอง ว่าง

กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

นักจัดการงานท่ัวไป 2 6 6 - 10.570 4.570 2 - - - - - 2 - 2 -
นายช่างเทคนิค 2 4 2 2 7.160 3.160 - 2 - - - - - - 2 -

รายละเอียดผู้ครองต าแหน่ง
ข้าราชการ ลูกจ้างประกันสังคม ลูกจ้างรายวันสังกัด/ต าแหน่ง

ขอ
อนุมัติ

อัตราก าลัง

กรอบ ครอง ว่าง ค านวณได้ คงเหลือ
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว
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        ตารางอัตราค่าใช้จ่ายพนักงานประกันสังคมโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 
 

ประเภทพนักงาน

ประกันสังคม อัตราเต็ม อัตราครอง อัตราว่าง ขอเพ่ิม ขอยุบ รวม ปัจจุบัน ใหม่ รายรับ/เดือน ค่าจ้าง %

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 7 6 1 - - 7 147,400.00      147,400.00      7.08
สนับสนุนภารกิจ รพ. 29 23 6 4 - 33 577,045.00      637,995.00      30.64

รวม 36 29 7 4 - 40 724,445.00      785,395.00      37.72

จ านวนพนักงานประกันสังคม(อัตรา) ค่าจ้าง/เดือน (รวมอัตราว่าง)

2,082,002.72     

 
 

  ซึ่งการขออนุมัติอัตราพนักงานประกันสังคม เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบ 
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม สำนักการแพทย์ พ.ศ. 
2564 ข้อ 3 และประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมกลาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการการบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานประกันสังคม ข้อ 8  

 

    ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
มติทีป่ระชุม           ………………………………………………………………………………………………………………………    

ระเบียบวาระท่ี 5  5.1 เรื่องอ่ืน ๆ  

มตทิีป่ระชุม           ………………………………………………………………………………………………………………………    

ระเบียบวาระท่ี 6  ขอนำมติการประชุมครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2565     
ไปดำเนินการโดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการได้เสนอขอนำมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุน
ประกันสังคมกลาง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ไปดำเนินการได้
โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม และขอรับรองรายงานการประชุมในการ
ประชุมครั้งต่อไป    

 
มติทีป่ระชุม           ………………………………………………………………………………………………………………………    
 

เลิกประชุมเวลา......น. 
 
 
 
 

 



จ ำนวนผู้ป่วย ทะเบียน

โรงพยำบำล  สรุปจ ำนวน เร้ือรังที่เข้ำรับ ผู้ป่วยโรค

 MAIN เพิม่/ลด (รำย / เดือน) ค่ำบริกำร (บำท) ค่ำบริกำรเ(ฉลีย่) (รำย / เดือน) ค่ำบริกำร (บำท) ค่ำบริกำรเ(ฉลีย่) (รำย / เดือน) ค่ำบริกำร (บำท) ค่ำบริกำรเ(ฉลีย่) (รำย / เดือน) ค่ำบริกำร (บำท) ค่ำบริกำรเ(ฉลีย่) (รำย / เดือน) ค่ำบริกำร (บำท) ค่ำบริกำรเ(ฉลี่ย) (รำย / เดือน) ค่ำบริกำร (บำท) ค่ำบริกำรเ(ฉลีย่) บริกำร (คร้ัง) เร้ือรัง (รำย)

1. รพก. 61,160    61,236    76       184 5,695,566.60 30,954.17  20 1,531,162.25 76,558.11      12    2,063,725.95  171,977.16  8,289   8,514,982.95   1,027.26 976 1,832,998.50 1,878.07   739    273,764.00    370.45     2,722 12,988
2. รพต. 69,077    68,715    362-    192 6,513,340.85 33,923.65  14 865,088.70       61,792.05      1      13,551.25     13,551.25    7,995   8,367,134.50   1,046.55 572 2,140,547.13 3,742.00     1,559 855,602.75    548.82     2,766 7,416
3. รพจ. 38,141    37,698    443-    50 2,889,342.00   57,786.84  9      422,003.55       56,889.28      -       -                    -                   5,393   6,017,925.75   1,115.88 186    700,711.50    3,767.27   448    86,189.50      192.39     1,604 10,146
4. รพท. 7,440      7,459      19       16 477,934.20 29,870.89  3      22,811.50         7,603.83         9      388,074.25   43,119.36    1,262   841,422.50      666.74     107 184,618.50    1,725.41   53      150,428.75    2,838.28 288 1,456
5. รพร. 16,437    16,695    258    184 9,512,386.00 51,697.75  5 181,093.95       36,218.79      -       -                    -                   3,168   2,313,676.50   730.33     137 484,128.75    3,533.79   41      18,818.00      458.98     597 1,526
6. รพส. 34,409    34,342    67-       140 6,448,071.00 46,057.65  14 502,143.30 35,867.38      5      724,082.00   144,816.40  4,861   3,967,567.00   816.20     147 560,235.00 3,811.12   284    279,457.75    984.01     1,096 3,181
7. รพว. 7,680      7,720      40       17 510,690.50 30,040.62  3 50,467.00         16,822.33      -       -                    -                   1,106   888,875.75      803.69     15 45,335.50      3,022.37     63      21,245.50      337.23     34 1,291
รวม 234,344  233,865  479-      783 32,047,331.15 40,928.90    68 3,574,770.25    52,570.15      27 3,189,433.45  118,127.16  32,074 30,911,584.95 963.76     2,140 5,948,574.88 2,779.71     3,187 1,685,506.25 528.87     9,107 38,004

จ ำนวนผู้ป่วยใน จ ำนวนผู้ป่วยนอก (รำยบุคคล) จ ำนวนทะเบียน ทะเบียน

โรงพยำบำล  เดือนที่แล้ว เดือนนี้ สรุปจ ำนวน ผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้ป่วยโรค

sub เพิม่/ลด (รำย / เดือน) ค่ำบริกำร (บำท) ค่ำบริกำรเ(ฉลีย่) (รำย / เดือน) ค่ำบริกำร (บำท) ค่ำบริกำรเ(ฉลีย่) (รำย / เดือน) ค่ำบริกำร (บำท) ค่ำบริกำรเ(ฉลีย่) (รำย / เดือน) ค่ำบริกำร (บำท) ค่ำบริกำร(เฉลีย่) (รำย / เดือน) ค่ำบริกำร (บำท) ค่ำบริกำรเ(ฉลี่ย) (รำย / เดือน) ค่ำบริกำร (บำท) ค่ำบริกำรเ(ฉลีย่) (คร้ัง) เร้ือรัง (รำย)

1. รพล.  -  - -     -        -                    -             -   -                    -                 1      17,069.00     17,069.00     - -                    -           - -                 -            275 109,781.75    399.21     55 -

2. รพข. -         -         -    -       -                  -            -  -                  -                -       -                -               -      -                  -         -    -                -           47 30,986.75      659.29     -      
3. รพค. -         -         -    -       -                  -            -  -                  -                -       -                -               -      -                  -         -    -                -           -    -                -         -      -      
4. รพบ. -         -         -    -       -                  -            -  -                  -                -       -                -               -      -                  -         -    -                -           -    -                -         -      -      

สถำนพยำบำล Sub

สถติิกำรให้บริกำรโครงกำรประกนัสังคมของโรงพยำบำลในสังกดัส ำนักกำรแพทย์

เดือนที่แล้ว เดือนนี้

ประจ ำเดือนพฤศจกิำยน 2564

  สถำนพยำบำล Supra สถำนพยำบำล Sub สถำนพยำบำล Sub สถำนพยำบำล Supraสถำนพยำบำลหลัก

จ ำนวนผู้ประกันตน

จ ำนวนผู้ประกนัตน

สถำนพยำบำลหลัก

จ ำนวนผู้ป่วยนอก (รำยบุคคล)จ ำนวนผู้ป่วยใน

สถำนพยำบำลหลัก สถำนพยำบำลหลัก  สถำนพยำบำล Supra สถำนพยำบำล Sub  สถำนพยำบำล Supra

เอกสารหมายเลข 1



ส่วน เงินกองทุน รับจาก รับค่ารักษา ฯ รับโอนขอ้ 3 เขา้ขอ้ 2 รับจาก ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6

ราช รายการ ประกนัสงัคม ส านกังาน จาก รพ.อ่ืนและเงิน หรือขอ้4 และ / หรือ โรงพยาบาล ค่าบริหารจดัการ ค่าบริหารจดัการ เงินกองทุน คชจ.ให้กบัสถาน ชดเชยเงินบ ารุง ค่าตอบแทน รวม

การ  (กลาง) ประกนัสงัคม อ่ืนๆน าเขา้ขอ้2, 3,6 รับโอนขอ้ 6 เขา้ขอ้ 3 คู่สญัญาหลกั สนพ. รพ. ส ารองจ่าย บริการอ่ืน และเงินทุนหมุนเวียน บุคลากร

ยกมาตน้เดือน 41,671,407.25     -                        

สก. รับจาก รพ. 8,428,329.24       -                             -                        

จ่าย 1,095,677.00        -                        

คงเหลือ 49,004,059.49     -                        

ยกมาตน้เดือน 3,206,514.99       12,882,413.64       193,437,320.34     -                       18,084,718.36         49,136,191.83     276,747,159.16     

รพก. รับ 21,996,662.88      308,126.95               -                             -                  879,866.52          1,099,833.14         3,607,626.38         3,071,723.46       4,776,009.12           8,869,731.21       22,304,789.83       

จ่าย -                           2,116,749.39       5,405,281.02         -                         3,071,723.46       -                          17,327,857.70     27,921,611.57       

คงเหลือ 1,969,632.12       8,576,965.76         197,044,946.72     -                       22,860,727.48         40,678,065.34     271,130,337.42     

ยกมาตน้เดือน 3,324,931.55       20,347,116.82       331,510,147.36     -                       6,658,971.71           71,388,521.49     433,229,688.93     

รพต. รับ 11,725,588.38      47,174.58                 -                             469,023.54          633,095.13            1,759,197.13         2,213,455.00       2,344,297.26           4,353,694.90       11,772,762.96       

จ่าย 2,934,541.11       5,314,137.42         -                         2,213,455.00       4,621,988.15           30,726,000.00     45,810,121.68       

คงเหลือ 859,413.98          15,666,074.53       333,269,344.49     -                       4,381,280.82           45,016,216.39     399,192,330.21     

ยกมาตน้เดือน 1,729,822.16       11,571,625.54       340,730,067.66     -                       11,877,316.35         32,218,060.51     398,126,892.22     

รพจ. รับ 7,857,904.45        1,036,748.77            -                             314,316.18          507,405.22            2,100,924.44         2,107,168.80       1,352,693.50           2,512,145.08       8,894,653.22         

จ่าย -                        1,270,810.06       5,699,863.73         -                         2,107,168.80       8,824,885.06           11,788,200.00     29,690,927.65       

คงเหลือ 773,328.28          6,379,167.03         342,830,992.10     -                       4,405,124.79           22,942,005.59     377,330,617.79     

ยกมาตน้เดือน 459,393.83          2,439,077.38         31,141,883.77       -                       2,351,814.05           7,968,477.81       44,360,646.84       

รพท รับ 1,555,517.70        40,640.32                 4,360,504.16             62,220.71            1,339,714.52         273,967.98            3,098,565.53       413,767.70              768,425.74          5,956,662.18         

จ่าย 344,183.12          846,276.00            4,360,504.16         764,062.88          1,515,662.79           -                      7,830,688.95         

คงเหลือ 177,431.42          2,932,515.90         27,055,347.59       2,334,502.65       1,249,918.96           8,736,903.55       42,486,620.07       

ยกมาตน้เดือน 408,139.60          456,105.96            35,182,608.44       -                       2,794,814.14           9,517,853.83       48,359,521.97       

รพว. รับ 3,344,740.07        7,674.50                   4,929,505.75             -                  133,789.60          167,237.00            5,438,891.26         117,048.00          848,734.06              1,576,220.40       8,281,920.32         

จ่าย 341,243.66          233,956.00            -                         117,048.00          2,462,530.55           8,900,755.75       12,055,533.96       
คงเหลือ 200,685.54          389,386.96            40,621,499.70       -                       1,181,017.65           2,193,318.48       44,585,908.33       
ยกมาตน้เดือน 29,240.54            284,541.50            2,919,563.33         -                       512,880.58              1,100,230.84       4,846,456.79         

รพล. รับ -                        -                           -                             9,878.25         98.78                   1,975.65                1,481.74                -                       2,212.73                  4,109.35              9,878.25                
จ่าย 27,593.63            168,771.00            -                         -                       -                          -                      196,364.63            
คงเหลือ 1,745.69              117,746.15            2,921,045.07         -                       515,093.31              1,104,340.19       4,659,970.41         

รายงานงบรายรับ - รายจ่ายเงนิกองทุนประกนัสังคม

เดือน พฤศจิกายน 2564
เอกสารหมายเลข 2



ส่วน เงินกองทุน รับจาก รับค่ารักษา ฯ รับโอนขอ้ 3 เขา้ขอ้ 2 รับจาก ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6

ราช รายการ ประกนัสงัคม ส านกังาน จาก รพ.อ่ืนและเงิน หรือขอ้4 และ / หรือ โรงพยาบาล ค่าบริหารจดัการ ค่าบริหารจดัการ เงินกองทุน คชจ.ให้กบัสถาน ชดเชยเงินบ ารุง ค่าตอบแทน รวม

การ  (กลาง) ประกนัสงัคม อ่ืนๆน าเขา้ขอ้2, 3,6 รับโอนขอ้ 6 เขา้ขอ้ 3 คู่สญัญาหลกั สนพ. รพ. ส ารองจ่าย บริการอ่ืน และเงินทุนหมุนเวียน บุคลากร

รายงานงบรายรับ - รายจ่ายเงนิกองทุนประกนัสังคม

เดือน พฤศจิกายน 2564
เอกสารหมายเลข 2

ยกมาตน้เดือน 1,567,891.92       14,800,463.24       13,188,207.52       -                       7,136,758.95           32,432,221.91     69,125,543.54       
รพร. รับ 39,373,432.52      712,305.16               -                             1,574,937.30       1,968,671.63         6,618,320.04         521,187.20          10,290,917.53         19,111,703.98     40,085,737.68       

จ่าย -                        1,404,050.80       1,517,067.00         -                         521,187.20          -                          8,550.00              3,450,855.00         
คงเหลือ 1,738,778.42       15,252,067.87       19,806,527.56       -                       17,427,676.48         51,535,375.89     105,760,426.22     
ยกมาตน้เดือน 2,225,550.11       7,362,720.14         89,082,952.72       -                       13,082,381.01         33,468,128.73     145,221,732.71     

รพส. รับ 6,573,527.40        551,933.00               16,350,955.64           262,941.10          340,952.37            17,876,641.75       1,537,755.10       1,210,344.00           2,247,781.72       23,476,416.04       
จ่าย -                        1,362,628.07       2,822,208.33         -                         1,537,755.10       8,020,318.57           24,067,155.64     37,810,065.71       
คงเหลือ 1,125,863.14       4,881,464.18         106,959,594.47     -                       6,272,406.44           11,648,754.81     130,888,083.04     
ยกมาตน้เดือน 425,287.54          8,374,100.79         4,569,424.86         -                       7,898,926.59           21,323,925.61     42,591,665.39       

รพข. รับ -                        -                           -                             21,897.50            218.98                 4,379.50                3,284.63                -                       4,905.04                  9,109.35              21,897.50              
จ่าย -                      32,443.00              -                         -                       -                          -                      32,443.00              
คงเหลือ 425,506.52          8,346,037.29         4,572,709.49         -                       7,903,831.63           21,333,034.96     42,581,119.89       
ยกมาตน้เดือน 106.45                 39,251.65              20,508.43              -                       35,071.54                102,489.52          197,427.59            

รพค. รับ -                        -                           -                             27,677.75            276.78                 5,535.55                4,151.66                -                       6,199.82                  11,513.94            27,677.75              
จ่าย -                      18.00                     -                         -                       -                          -                      18.00                     
คงเหลือ 383.23                 44,769.20              24,660.09              -                       41,271.36                114,003.46          225,087.34            
ยกมาต้นเดือน 41,671,407.25     13,376,772.24     78,518,165.01       1,041,762,176.00       -                       70,398,581.74         258,553,612.56   1,462,609,307.55  

สนพ. รับ 8,428,329.24       92,427,373.40      2,704,603.28            25,640,965.55           31,775.75            3,697,412.71       6,063,264.16         37,680,335.35       12,666,903.09     21,243,880.94         39,452,921.73     120,804,717.98     
จ่าย 1,095,677.00       9,801,799.84       22,040,003.50       4,360,504.16         10,332,400.44     25,445,385.12         92,818,519.09     164,798,612.15     
คงเหลือ 49,004,059.49     7,272,385.11       62,541,425.67       1,075,082,007.19       2,334,502.65       66,197,077.56         205,188,015.20   1,418,615,413.38  



ส่วน เงินกองทุน รับจาก รับค่ารักษา ฯ รับโอนขอ้ 3 เขา้ขอ้ 2 รับจาก ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6

ราช รายการ ประกนัสงัคม ส านกังาน จาก รพ.อ่ืนและเงิน หรือขอ้4 และ / หรือ โรงพยาบาล ค่าบริหารจดัการ ค่าบริหารจดัการ เงินกองทุน คชจ.ให้กบัสถาน ชดเชยเงินบ ารุง ค่าตอบแทน รวม

การ  (กลาง) ประกนัสงัคม อ่ืนๆน าเขา้ขอ้2, 3,6 รับโอนขอ้ 6 เขา้ขอ้ 3 คู่สญัญาหลกั สนพ. รพ. ส ารองจ่าย บริการอ่ืน และเงินทุนหมุนเวียน บุคลากร

ยกมาตน้เดือน 37,320,357.34     -                        

สก. รับจาก รพ. 17,675,720.76     -                             -                        

จ่าย 12,110,808.49      -                        

คงเหลือ 42,885,269.61     -                        

ยกมาตน้เดือน 2,340,683.01       3,456,568.26         191,879,034.56     -                       13,830,378.43         43,728,635.96     255,235,300.22     

รพก. รับ 181,156,950.88    6,814,833.16            100,193,882.05         -                  4,528,923.78       65,631,950.65       68,550,307.17       42,019,684.95     26,858,699.89         80,576,099.65     288,165,666.09     

จ่าย -                           4,752,857.40       66,636,895.89       56,574,103.12       42,019,684.95     29,127,059.66         87,262,278.93     286,372,879.95     

คงเหลือ 2,116,749.39       2,451,623.02         203,855,238.61     -                       11,562,018.66         37,042,456.68     257,028,086.36     

ยกมาตน้เดือน 2,272,436.18       8,669,657.64         294,306,056.04     -                       4,704,624.29           53,746,464.10     363,699,238.25     

รพต. รับ 233,327,616.32    19,157,036.76          107,558,222.24         5,833,190.41       61,722,526.98       99,991,874.48       32,892,460.05     39,900,705.85         119,702,117.55   360,042,875.32     

จ่าย 5,499,331.34       62,562,485.02       49,959,003.77       32,892,460.05     38,345,528.09         110,935,218.47   300,194,026.74     

คงเหลือ 2,606,295.25       7,829,699.60         344,338,926.75     -                       6,259,802.05           62,513,363.18     423,548,086.83     

ยกมาตน้เดือน 1,357,263.30       1,360,780.21         344,417,571.29     -                       8,866,029.63           26,672,692.15     382,674,336.58     

รพจ. รับ 117,300,721.45    21,484,691.08          84,672,740.84           2,932,518.04       59,999,916.48       63,744,723.66       19,462,590.06     19,327,626.28         57,990,778.85     223,458,153.37     

จ่าย -                        3,018,971.24       60,423,106.00       54,113,231.35       19,462,590.06     19,368,769.82         58,114,209.49     214,500,877.96     

คงเหลือ 1,270,810.10       937,590.69            354,049,063.60     -                       8,824,886.09           26,549,261.51     391,631,611.99     

ยกมาตน้เดือน 244,092.98          1,342,943.67         29,278,049.70       568.04                 1,410,600.73           9,346,723.30       41,622,978.42       

รพท รับ 23,914,754.36      453,809.01               18,027,506.27           597,868.87          10,918,321.61       11,150,206.82       8,639,480.50       2,772,547.97           8,317,643.87       42,396,069.64       

จ่าย 497,778.73          9,165,195.81         9,718,412.93         8,640,048.54       2,597,485.91           11,118,741.69     41,737,663.61       

คงเหลือ 344,183.12          3,096,069.47         30,709,843.59       -                       1,585,662.79           6,545,625.48       42,281,384.45       

ยกมาตน้เดือน 195,610.23          200,358.84            28,077,072.99       -                       1,278,530.37           5,266,645.53       35,018,217.96       

รพว. รับ 24,012,033.49      346,396.30               6,987,502.30             -                  600,300.84          2,536,330.27         8,399,373.35         3,907,149.04       3,975,694.65           11,927,083.94     31,345,932.09       

จ่าย 454,667.41          2,351,662.00         1,335,728.59         3,907,149.04       2,791,694.47           8,292,973.72       19,133,875.23       
คงเหลือ 341,243.66          385,027.11            35,140,717.75       -                       2,462,530.55           8,900,755.75       47,230,274.82       
ยกมาตน้เดือน 32,247.17            144,180.18            3,364,838.14         -                       556,263.46              1,299,320.30       5,396,849.25         

รพล. รับ -                        1,920.00                   1,911,853.68             2,759,361.42  27,593.63            1,675,425.66         1,066,156.47         -                       475,989.85              1,427,969.49       4,673,135.10         
จ่าย -                             32,247.17            1,816,995.00         1,121,633.38         -                       556,263.46              1,695,570.30       5,222,709.31         
คงเหลือ 27,593.63            2,610.84                3,309,361.23         -                       475,989.85              1,031,719.49       4,847,275.04         

รายงานงบรายรับ - รายจ่ายเงนิกองทุนประกนัสังคม

เดือน ตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564
เอกสารหมายเลข 3



ส่วน เงินกองทุน รับจาก รับค่ารักษา ฯ รับโอนขอ้ 3 เขา้ขอ้ 2 รับจาก ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6

ราช รายการ ประกนัสงัคม ส านกังาน จาก รพ.อ่ืนและเงิน หรือขอ้4 และ / หรือ โรงพยาบาล ค่าบริหารจดัการ ค่าบริหารจดัการ เงินกองทุน คชจ.ให้กบัสถาน ชดเชยเงินบ ารุง ค่าตอบแทน รวม

การ  (กลาง) ประกนัสงัคม อ่ืนๆน าเขา้ขอ้2, 3,6 รับโอนขอ้ 6 เขา้ขอ้ 3 คู่สญัญาหลกั สนพ. รพ. ส ารองจ่าย บริการอ่ืน และเงินทุนหมุนเวียน บุคลากร

รายงานงบรายรับ - รายจ่ายเงนิกองทุนประกนัสังคม

เดือน ตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564
เอกสารหมายเลข 3

ยกมาตน้เดือน 1,086,554.26       5,492,323.86         22,775,546.40       -                       4,742,243.56           20,893,318.04     54,989,986.12       
รพร. รับ 56,162,031.84      2,915,834.70            23,951,796.81           1,404,050.80       21,860,313.58       13,431,622.70       19,964,356.65     6,592,329.90           19,776,989.71     83,029,663.34       

จ่าย -                        1,039,441.33       15,960,955.65       19,052,211.99       19,964,356.65     4,302,714.89           8,421,500.82       68,741,181.33       
คงเหลือ 1,451,163.73       11,391,681.79       17,154,957.11       -                       7,031,858.57           32,248,806.93     69,278,468.13       
ยกมาตน้เดือน 1,161,986.17       902,234.13            85,936,184.19       -                       5,714,575.72           17,143,727.11     110,858,707.32     

รพส. รับ 99,932,090.35      1,414,817.37            51,251,610.73           2,498,302.27       32,673,754.20       34,982,487.47       26,558,504.68     13,971,367.48         41,914,102.35     152,598,518.45     
จ่าย -                        2,297,660.37       32,868,440.68       27,658,436.91       26,558,504.68     11,665,624.63         34,990,673.82     136,039,341.09     
คงเหลือ 1,362,628.07       707,547.65            93,260,234.75       -                       8,020,318.57           24,067,155.64     127,417,884.68     
ยกมาตน้เดือน 6,925.86              56,272.48              769,528.32            -                       394,887.83              239,942.70          1,467,557.19         

รพข. รับ -                        750.00                      662,652.27                36,257,519.60     362,575.22          7,914,906.19         3,625,751.97         -                       6,254,422.15           18,763,266.34     36,920,921.87       
จ่าย -                      667,799.00            662,652.27            -                       -                          -                      1,330,451.27         
คงเหลือ 369,501.08          7,303,379.67         3,732,628.02         -                       6,649,309.98           19,003,209.04     37,058,027.79       
ยกมาต้นเดือน 37,320,357.34     8,697,799.16       21,625,319.27       1,000,803,881.63  568.04                 41,498,134.02         178,337,469.19   1,250,963,171.31  

สนพ. รับ 17,675,720.76     735,806,198.69    52,590,088.38          395,217,767.19         39,016,881.02     18,785,323.86     264,933,445.62     304,942,504.09     153,444,225.93   120,129,384.02       360,396,051.75   1,222,630,935.27  
จ่าย 12,110,808.49     17,592,954.99     252,453,535.05     220,195,414.31     153,444,793.97   108,755,140.93       320,831,167.24   1,073,273,006.49  
คงเหลือ 42,885,269.61     9,890,168.03       34,105,229.84       1,085,550,971.41  -                       52,872,377.11         217,902,353.70   1,400,321,100.09  





 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง 
ครั้งที ่12/2564 

วันที ่15 ธันวาคม 2564 
ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5  สำนักการแพทย์ 

---------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
1.   นายสุขสันต ์ กิตติศุภกร    ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์        ประธานที่ประชุม    
2.   นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง    รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์                      กรรมการ 
3.   นายเพชรพงษ์ กำจรกิจการ    รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์                      กรรมการ 
4.   นางคัชรินทร ์ เจียมศรีพงษ์    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง                 กรรมการ 
5.   นายขจร   อินทรบุหรั่น    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน        กรรมการ 
6.   นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์       กรรมการ 
7.   นายพรเทพ  แซ่เฮ้ง     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิฯ      กรรมการ 
8.   นายสุรชัย  ภูพิพัฒน์ผล    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์       กรรมการ  
9.   นายศุภรัช  สุวัฒนพิมพ์    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร   กรรมการ  
10. นายอรรถพล  เกิดอรุณสุขศรี    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์              กรรมการ 
11. นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรนิธร        กรรมการ 
12. นางปนัดดา  ลีลาอุดมลิปิ    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน      กรรมการ 
13. นายสุรินทร ์ นัมคณิสรณ์    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองสามวา       กรรมการ  
14. นายอุกฤษฎ์  อุเทนสุต      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร      กรรมการ 
15. นายยุทธนา  เศรษฐนันท ์    ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน        กรรมการ 
        กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวณั) 
16. นายอดิศร  วิตตางกูร    ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบรกิารทางการแพทย์  กรรมการ   
17. นางฐิติชญาน ์ นภาอนันต์วงศ์    หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ         กรรมการและ 
        รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักการแพทย์      เลขานุการ 
        สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ 
18. นางฐิติชญาน์ นภาอนันต์วงศ ์     หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ                           กรรมการและ 
        สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์           ผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นายศราวุธ           อินทร์ชัย             หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่   กรรมการและ 
        สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์            ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาวเสาวนิต เงินเรืองโรจน ์    นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  กรรมการและ
        สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์        ผู้ช่วยเลขานุการ 
        แทนหัวหน้ากลุ่มงานการคลัง 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายพงษว์ัตร            บุญสนองโชคยิ่ง     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
2. นางสาวนงนุช  อุทัยพิบูลย์    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
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เริ่มประชุม เวลา  15.00 น.  
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  

     

  ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

  ขอให้คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคมกลาง รับรองรายงาน
การประชุมฯ ครั้งที ่11/2564 เมื่อวันที ่9 พฤศจิกายน 2564  
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่        
9 พฤศจิกายน 2564 ให้คณะกรรมการฯ ตามหนังสือ ที่ กท 0601/11408 ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2564 เพ่ือรับรองรายงานการประชุม  

 

    ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม                  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 

   

  3.1  รายงานสถิติประกันสังคม รายงานค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันตนของ
สถานพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์  และรายงานงบรับ-จ่ายของโรงพยาบาล   
ในสังกัดสำนักการแพทย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 (เอกสารหมายเลข 1 - 2) 

 

  ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดรับทราบ  
    

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  4.1 โรงพยาบาลตากสินขอความเห็นชอบเพิ่มค่าตอบแทนบุคลากรด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์กู้ชีวิต (พนักงานประกันสังคม)  
  มติที่ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ ายเงินค่าตอบแทนและ                    
เงินเพ่ิมพิเศษของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 
เห็นชอบให้โรงพยาบาลตากสิน ปรับเพ่ิมอัตราค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์กู้ชีวิต ตำแหน่งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 
จากอัตรา 360 บาทต่อผลัด เป็น 400 บาทต่อผลัด  
  หน่วยแพทย์กู้ชีวิต กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและรับส่งต่อ 
โรงพยาบาลตากสิน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีบทบาทหลัก
ในด้านการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินต่างๆ ณ จุดเกิดเหตุ 
โดยทีมปฏิบัติงานฉุกเฉินประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พนักงานขับรถยนต์               
โดยบุ คล ากรทุ กคน จำเป็ น ต้ อ งผ่ านการฝึ กอบรมแล ะการสอบผ่ านทั กษ ะ                    
การช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บจากเหตุฉุกเฉินตามหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพ้ืนฐาน 
(EMT-B) ทุกราย ทั้งนี้การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการคิดเป็นผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง  
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  คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม โรงพยาบาลตากสิน                       
มีมติที่ประชุมครั้งที่  10/2564 ในวันที่  26 ตุลาคม 2564 ขอความเห็นชอบ                   
เพ่ิมค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์กู้ชีวิต 
(พนักงานประกันสังคม) ซึ่งมีทักษะการปฏิบัติงานและผ่านการอบรมตามหลักสูตรเวชกร
ฉุกเฉินขั้นพ้ืนฐาน (EMT-B) จากอัตรา 360 บาทต่อผลัด เป็น 400 บาทต่อผลัด                     

             ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดให้ความเห็นชอบ    
 
 

มติที่ประชุม                เห็นชอบเพ่ิมค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข                      
ที่ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์กู้ชีวิต (พนักงานประกันสังคม) ซึ่งมีทักษะการปฏิบัติงานและ
ผ่านการอบรมตามหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพ้ืนฐาน (EMT-B) จากอัตรา 360 บาท             
ต่อผลัด เป็น 400 บาทต่อผลัด                     
 

  4.2 โรงพยาบาลตากสิน ขออนุมัติอัตราพนักงานประกันสังคม จำนวน 
 1 อัตรา  

  ด้วยคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม โรงพยาบาลตากสิน มีมติ           
ที่ประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เห็นชอบขออนุมัติอัตรา
พนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มภารกิจ
ด้านบริการตติยภูมิ เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติและรายงาน
จำนวนผู้ป่วยจากหอผู้ป่วย จัดเตรียมการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ จัดประชุม สรุป
รายงานการประชุม วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 17,250 
บาท จำนวน 1 อัตรา  
   

  กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ได้ตรวจสอบ
แล้วเห็นว่ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตากสิน มีหน้าที่หลักในการตรวจวินิจฉัยและ
รักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป พัฒนาวิชาการเทคโนโลยี ให้บริการการตรวจรักษาผู้ป่วย 
สนับสนุนการวิจัย สอนและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ ปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการ
จำนวนมาก ประกอบกับโรงพยาบาลตากสินเปิดเป็นสถาบันผลิตแพทย์และแพทย์
ประจำบ้าน มีการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ และจากการตรวจสอบสถิติ
ปริมาณงานและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป อัตรากำลังที่คำนวณได้ 
2.19 อัตรา จึงสามารถเพ่ิมอัตราพนักงานประกันสังคมตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ตามที่โรงพยาบาลตากสินเสนอได้ เมื่อได้รับอนุมัติตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปแล้ว              
จะยุบอัตราบุคคลภายนอกตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน 1 อัตรา  
       

        รายละเอียดการคำนวณอัตรากำลังตามสถิติปริมาณงานของโรงพยาบาลตากสิน 
 

ครอง ว่าง ครอง ว่าง ครอง ว่าง ครอง ว่าง ครอง ว่าง

กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ

กลุ่มงานอายุรกรรม

นักจัดการงานท่ัวไป 1 0 0 0 2.190 1.190 - - - - - - - - - -
หมายเหตุ - เม่ือได้รับอนุมัติต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป จะยุบอัตราลูกจ้างรายวัน (บุคคลภายนอก) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา

รายละเอียดผู้ครองต าแหน่ง
ข้าราชการ ลูกจ้างประกันสังคม ลูกจ้างรายวันสังกัด/ต าแหน่ง

ขอ
อนุมัติ

อัตราก าลัง

กรอบ ครอง ว่าง ค านวณได้ คงเหลือ
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว
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  กลุ่มงานการคลังได้ตรวจสอบ อัตราค่าใช้จ่ายพนักงานประกันสังคมของ
โรงพยาบาลตากสิน มีวงเงินค่าจ้าง 24.30% ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงิน 40% จึงสามารถ
เพ่ิมอัตราพนักงานประกันสังคมตำแหน่งนักจัดการงานทัว่ไป จำนวน 1 อัตราได ้

 

        ตารางอัตราค่าใช้จ่ายพนักงานประกนัสังคมโรงพยาบาลตากสิน 
 

ประเภทพนักงาน

ประกันสังคม อัตราเต็ม อัตราครอง อัตราว่าง ขอเพ่ิม ขอยุบ รวม ปัจจุบัน ใหม่ รายรับ/เดือน ค่าจ้าง %

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 53 51 2 - - 53 1,024,535.00   1,024,535.00   5.27
สนับสนุนภารกิจ รพ. 211 184 27 1 - 212 3,682,396.00   3,699,646.00   19.03

รวม 264 235 29 1 - 265 4,706,931.00   4,724,181.00   24.30

จ านวนพนักงานประกันสังคม(อัตรา) ค่าจ้าง/เดือน (รวมอัตราว่าง)

19,443,968.03   

 
 

  ซึ่ งการขออนุมัติ อัตราพนักงานประกันสั งคม เป็น ไปตามระเบี ยบ 
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม สำนักการแพทย์ พ.ศ. 
2564 ข้อ 3 และประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมกลาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการการบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานประกันสังคม ข้อ 8  

 

    ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

มติทีป่ระชมุ            อนุมัติอัตราพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงาน
อายุรกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับ
ค่าตอบแทนเดือนละ 17,250 บาท จำนวน 1 อัตรา 

 
 4.3 พนักงานประกันสังคมโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ขออนุญาต               
ลาป่วย จำนวน 2 ราย 
  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มีหนังสือที่ กท 0706/11722 ลงวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2564 และที่  กท 0607/11861 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
เรื่อง พนักงานประกันสังคมขออนุญาตลาป่วยจำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1. น.ส.พรทิพย์ ชูปัญญา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ 
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขออนุญาตลาป่วย
เนื่องจากกระดูกข้อมือหัก มีกำหนด 32 วัน (21 วันทำการ) ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 
2564 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564  

2. นายพิบูลย์ ผลจันทร์ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดฝ่ายโภชนาการ                  
กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการและระบบคุณภาพ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์                 
ขออนุญาตลาป่วยเนื่องจากผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม มีกำหนด 36 วัน (24 วันทำการ) 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  

ฝ่ายเลขานุการฯได้ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลพนักงานประกันสังคม ข้อ 18 (1) การลาป่วยกรณีปกติ (ก) พนักงาน
ประกันสังคมที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันมากกว่าสองปี มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับ
ค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกินสามสิบวันทำการ ถ้าคณะกรรมการกลางเห็นสมควร               
จะให้ลาโดยให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาต่อไปอีกก็ได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกินหกสิบวัน
ทำการ และเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายอำนาจการอนุญาตให้ลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร 



- 5 - 
 

และลาพักผ่อนประจำปี กำหนดว่าหัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจอนุญาตให้ลาป่วยจำนวน 
30 วัน และคณะกรรมการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมกลางมีอำนาจอนุญาต
ให้ลาป่วยจำนวน 60 วัน 

             ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดอนุมัต ิ  

มติที่ประชุม               อนุญาตให้พนักงานประกันสังคม 2 ราย ดังนี้ 
1. น.ส.พรทิพย์ ชูปัญญา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ 

กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ลาป่วยเนื่องจากกระดูก
ข้อมือหัก มีกำหนด 32 วัน (21 วันทำการ) ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 24 
ตุลาคม 2564  

2. นายพิบูลย์ ผลจันทร์ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดฝ่ายโภชนาการ               
กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการและระบบคุณภาพ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
ขออนุญาตลาป่วยเนื่องจากผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม มีกำหนด 36 วัน (24 วันทำการ) 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

 
  4.4 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ขอแก้ไขวงเงินการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ
ประกันสังคม ให้แก่ ข้าราชการ และลูกจ้างโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ประจำงวดที่ 2 
ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 

   คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคมกลาง มีมติที่ประชุมครั้งที่ 
11/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบรายงานเงินกองทุนประกันสังคม 
ประจำงวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 
2564 และเห็นชอบนำเงินคงเหลือมาจัดสรรเป็นค่าตอบแทนตามข้อ 6 ดังนี้   

            รายรับ (1 เม.ย. 64 ถึง 30 ก.ย. 64) เป็นเงิน       13,767,324.45  บาท 
        หัก ค่าใช้จ่ายตาม ข้อ 1 – 5 เป็นเงิน             9,220,336.08  บาท 
        ยอดเงนิคงเหลือ         4,546,988.37  บาท 
    นำเงินคงเหลือมาจัดสรรเป็นค่าตอบแทนตามข้อ 6 ดังนี้ 

รายการ เงินคงเหลือ จัดสรร จ่าย คงเหลือเงินโอนเข้าข้อ 3

ข้อ 6.1 (25%) 1,136,747.10    -                  1,136,747.10    
ข้อ 6.2 (25%) 1,136,747.10    -                  1,136,747.10    
ข้อ 6.3 (50%) 2,273,494.17    700,000.00      1,573,494.17    
รวม 4,546,988.37   4,546,988.37    700,000.00      3,846,988.37    

3,846,988.37   ยอดเงินคงเหลือข้อ 6 โอนเข้าเงินกองทุนข้อ 3 ประจ างวดท่ี 2 (1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64)

4,546,988.37   

  
 

คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคมโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ     
มีมติที่ประชุมครั้งที่  2/2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ขอแก้ไขวงเงิน               
การจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษประกันสังคมสำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 
เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร และไม่ส่งผลกระทบกับฐานะทางการเงิน ดังนี้  

 



- 6 - 
 

รายการ เงินคงเหลือ จัดสรร จ่าย คงเหลือเงินโอนเข้าข้อ 3

ข้อ 6.1 (25%) 1,136,747.10    -                  1,136,747.10    
ข้อ 6.2 (25%) 1,136,747.10    -                  1,136,747.10    
ข้อ 6.3 (50%) 2,273,494.17    1,134,000.00   1,139,494.17    
รวม 4,546,988.37   4,546,988.37    1,134,000.00   3,412,988.37    

3,412,988.37   ยอดเงินคงเหลือข้อ 6 โอนเข้าเงินกองทุนข้อ 3 ประจ างวดท่ี 2 (1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64)

4,546,988.37   

 
 

  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ จัดสรร             
เงินกองทุนประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   
ถึ งวันที่  30  กันยายน  2564 เป็ น ไปตามหลักเกณ ฑ์การใช้จ่ ายเงินกองทุน                
ประกันสังคมในกิจการของสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่    
18 กุมภาพันธ์ 2543 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม 
(กลาง) ระดับสำนักการแพทย์ ครั้งที ่11 /2552 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552  

             ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดให้ความเห็นชอบ    
 

มติที่ประชุม               เห็นชอบการแก้ไขวงเงินการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษประกันสังคม ให้แก่  
ข้าราชการ และลูกจ้างโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ประจำงวดที่ 2 ปีงบประมาณ 
2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 และยอดเงินคงเหลือ 
(ข้อ 6) ให้โอนเข้าเงินกองทุนสำรองจ่ายสำหรับการพัฒนา รพ. (ข้อ 3) 
 
  4.5 สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ขออนุ มัติ อัตรา
พนักงานประกันสังคม จำนวน 3 อัตรา และขอรับย้ายพนักงานประกันสังคม จำนวน                
2 ราย  
  สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์  มีหนั งสือ ด่ว นที่ สุ ด                                            
ที่ กท 0602.2/3552 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ขออนุมัติอัตราพนักงาน
ประกันสังคมตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน                   
3 อัตรา และขอรับย้ายพนักงานประกันสังคม จำนวน 2 อัตรา 
  กลุ่มงานการเจ้าหน้าทีต่รวจสอบแล้วปรากฏ ดังนี้ 
  ๑. มติคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม (กลาง) ระดับสํานัก
การแพทย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ อนุมัติอัตราพนักงาน
ประกันสังคม ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปัจจุบัน กําหนดตําแหน่ งเป็น                  
นักจัดการงานทั่วไป) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อไปช่วยปฏิบัติงานที่กองวิชาการ 
สํานักการแพทย์ (ปัจจุบันเป็นสํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์) จํานวน              
๓ อัตรา ดังนี้  
 - สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกลาง จํานวน ๑ อัตรา 
 - สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลตากสิน จํานวน ๑ อัตรา  
 - สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  จํานวน ๑ อัตรา 
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  ๒. พนักงานประกันสังคม ราย นางสาวสุนิตรา กลันทกพันธ์ ตําแหน่ง            
นักจัดการงานทั่วไป สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกลาง วุฒิการศึกษา                 
คหกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รับค่าตอบแทนเดื อนละ ๒๘ ,๐๓๐ บาท ตามคําสั่ ง
โรงพยาบาลกลาง ที่  ๑๘๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยช่วย
ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานหน้าห้องผู้อํานวยการสํานักงาน
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการลงปฏิทิน                
นัดหมาย การตรวจสอบ กลั่นกรองงานที่ผู้บริหารต้องพิจารณาลงนาม ร่างหนังสือ
ราชการต่าง ๆ ประสานงาน ติดตามงาน จัดการประชุม บันทึกรายงานการประชุม                
และเตรียมความพร้อมการประชุม ดําเนินงานองค์กรคุณธรรม ดําเนินงานตามแผน
ป้องกันการทุจริต ดําเนินการจัดกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข ภายในสํานักงานพัฒนา
ระบบบริการทางการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๓. พนักงานประกันสังคม ราย นางสาวณัฐวิภา ยิ่งศิริ ตําแหน่งนักจัดการ
งานทั่วไป สังกัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ ๒๖ ,๔๗๐ บาท ตามคําสั่งโรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์ ที่ ๓๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕6๔ โดยช่วย
ปฏิบัติงานที่ส่วนยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สํานักงานพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน ได้รับมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําหนังสือราชการตามที่ได้รับมอบหมาย จัดเตรียมข้อมูลและ
จัดเก็บเอกสารการประชุมของผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์ และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ ประสานและจัดเตรียมงานกิจกรรม/ประชุม/อบรมต่าง ๆ ตามที่ ได้รับ
มอบหมาย ประสานงานโครงการคลินิกรักษ์เพ่ือน จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับ
โครงการฯ ประสานงานโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลด้านเอดส์ /เอชไอวี และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4. สถิติปริมาณงานของตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพัฒนา
ระบบบริการทางการแพทย์คำนวณได้ ดังนี้ 

 

ครอง ว่าง ครอง ว่าง ครอง ว่าง ครอง ว่าง ครอง ว่าง

ส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

นักจัดการงานท่ัวไป 1 7 7 0 12.155 5.155 3 - - - - - - - 4 -
ส่วนยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

นักจัดการงานท่ัวไป 2 0 0 0 2.233 2.233 - - - - - - - - - -

รายละเอียดผู้ครองต าแหน่ง
ข้าราชการ ลูกจ้างประกันสังคม ลูกจ้างรายวันสังกัด/ต าแหน่ง

ขอ
อนุมัติ

อัตราก าลัง

กรอบ ครอง ว่าง ค านวณได้ คงเหลือ
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว

 
  ๕. โรงพยาบาลตากสิน มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท ๐๖๐๖/๑๒๐๕๗ ลงวันที่ 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขอคืนอัตราพนักงานประกันสังคม ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป             
ซ่ึงได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม (กลาง) ระดับสํานัก
การแพทย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพ่ือไปช่วยปฏิบัติงานที่              
กองวิชาการ สํานักการแพทย์ (สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์) ปัจจุบัน  
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เป็นตําแหน่งว่าง เนื่องจากนางสาวอักษณา ภัคเอมโอษฐ ได้ลาออกตั้ งแต่วันที่                      
๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ ตามคําสั่ ง โรงพยาบาลตากสิน  ที่  ๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่                           
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
  6. ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลาง เรื่อง 
หลักเกณฑ์วิธีการ การบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานประกันสังคม ลงวันที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๖๔ ข้อ ๗ การย้ายพนักงานประกันสังคมไปดํารงตําแหน่งในสังกัด                 
ส่วนราชการเดียวกันหรือไปดํารงตําแหน่งระหว่างส่วนราชการ ให้เป็นอํานาจของ
ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลาง ทั้งนี้การย้าย
พนักงานประกันสังคมไปดํารงตําแหน่งใด ให้ย้ายได้ในกรณีที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง โดยทําเป็นคําสั่ง 
  ๗. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ให้ยกเลิกการกําหนดคุณวุฒิ
การศึกษาตามหนังสือสํานักงาน ก.ก. ด่วนมาก ที่ กท ๐๓๐๒/๑๐๘๑ ลงวันที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๕๕ โดยให้เป็นคุณวุฒิเปิด กําหนดให้มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
       ๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน                    
ในสาขาวิชาหรือทางที่กรุงเทพมหานครเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
       ๒) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน                  
ในสาขาวิชาหรือทางที่กรุงเทพมหานครเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
       ๓) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน                   
ในสาขาวิชาหรือทางที่กรุงเทพมหานครเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
       ๔) ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่  ก.ก. กําหนดว่าใช้ เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได ้

   กลุ่มงานการคลังได้ตรวจสอบ อัตราค่าใช้จ่ายพนักงานประกันสังคมสำนัก
การแพทย์มีวงเงินค่าจ้าง 74.88%  

ตารางอัตราค่าใช้จ่ายพนักงานประกันสังคมสำนักการแพทย์ 

 

ประเภทพนักงาน

ประกันสังคม อัตราเต็ม อัตราครอง อัตราว่าง ขอเพ่ิม ขอยุบ รวม ปัจจุบัน ใหม่ รายรับ/เดือน ค่าจ้าง %

สก.สนพ. 23 21 2 - - 23 509,850.00      509,850.00      36.78
สพบ. 12 10 2 3 - 15 286,300.00      358,050.00      25.83
ศบฉ. 8 8 - - - 8 170,240.00      170,240.00      12.28

รวม 43 39 4 3 - 46 966,390.00      1,038,140.00   74.89

จ านวนพนักงานประกันสังคม(อัตรา) ค่าจ้าง/เดือน (รวมอัตราว่าง)

1,386,356.62     

 

  ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป และส่วนยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สํานักงานพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ รองรับนโยบายของ
ผู้บริหาร และมีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลางพิจารณา ดังนี้ 
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  ๑. อนุมัติอัตราพนักงานประกันสังคม ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๓ อัตรา สังกัดสํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ เนื่องจาก
สถิติปริมาณงานตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปของฝ่ายบริหารงานทั่วไป คํานวณได้ ๑๒.๑๕๕ 
และส่วนยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คํานวณได้ ๒.๒๓๓ สามารถเพ่ิมอัตรา
พนักงานประกันสังคม ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ได้ 
  ๒. เห็นชอบการย้ายพนักงานประกันสังคม ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป                
รายนางสาวสุนิตรา กลันทกพันธ์ สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจด้านอํานวยการ 
โรงพยาบาลกลาง และนางสาวณัฐวิภา ยิ่งศิริ สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจด้าน
อํานวยการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ไปสังกัดสํานักงานพัฒนาระบบบริการ                   
ทางการแพทย์ เนื่องจากเป็นการย้ายไปดํารงตําแหน่งเดียวกับตําแหน่งปัจจุบัน และมีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปตามมาตรฐานกําหนด 
ตําแหน่งของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับพนักงานประกันสังคมทั้ง ๒ ราย ช่วยปฏิบัติงาน             
ที่สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ อํานาจการ
ย้ายพนักงานประกันสังคมเป็นของผู้ อํานวยการสํานักการแพทย์โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมกลาง 
  ๓. ยุบอัตราพนักงานประกันสังคม ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๓ อัตรา สังกัดโรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์ ซึ่งได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม 
(กลาง) ระดับสํานักการแพทย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เนื่องจากการ
อนุมัติอัตราดังกล่าวเป็นการอนุมัติตามภาระงานและความจําเป็นของกองวิชาการ สํานัก
การแพทย์ ในขณะนั้น ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาล                
เจริญกรุงประชารักษ์ มีความประสงค์จะขออนุมัติอัตราพนักงานประกันสังคม ตําแหน่ง                
นักจัดการงานทั่วไปเพ่ิมเติม ให้จัดทําสถิติปริมาณงานและเหตุผลความจําเป็นเพ่ือเสนอ    
คณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกลางพิจารณาอนุมัติต่อไป 

    ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

มติทีป่ระชมุ            ๑. อนุมัติ อัตราพนักงานประกันสังคม ตําแหน่งนักจั ดการงานทั่วไป               
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๓ อัตรา สังกัดสํานักงานพัฒนาระบบบริการ      
ทางการแพทย์  

๒. เห็นชอบการย้ายพนักงานประกันสังคม ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
รายนางสาวสุนิตรา กลันทกพันธ์ สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจด้านอํานวยการ 
โรงพยาบาลกลาง ได้รับค่าตอบแทน ๒๘ ,๐๓๐ บาท และนางสาวณัฐวิภา ยิ่งศิริ                
สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจด้านอํานวยการ โรงพยาบาลเจริญกรุง -               
ประชารักษ์ ได้รับค่าตอบแทน ๒๖ ,๔๗๐ บาท ไปสังกัดสํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย์ 

3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน               
3 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
ซึ่งได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม (กลาง) ระดับสำนัก
การแพทย์ ครั้งที่ 6/2556 เมือ่วันที่ 19 มิถุนายน 2556 หากโรงพยาบาลกลาง 
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โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีความจำเป็นให้จ้างพนักงาน
ประกันสังคมในอัตราดังกล่าวได้ กรณีไม่มีความจำเป็นให้พิจารณายุบกรอบอัตรา
ดังกล่าว 
    
  4.6 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนขอความเห็นชอบแก้ไขหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเพิ่มพเิศษประกันสังคม 
  คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสั งคมโรงพยาบาลผู้ สู งอายุ -                        
บางขุนเทียน มีมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2564    เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เห็นชอบ
ให้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษประกันสังคม ให้แก่ข้าราชการและ
ลูกจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานประกันสังคม                   
ทีป่ฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๔ เดือน ในรอบการจ่ายเงินโบนัสประกันสังคม 

2. ผู้ที่ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมประเภทต่าง ๆ ดูงานทั้งในและนอกประเทศ    
ลาคลอด ลาอุปสมบท ไม่เกิน 2 เดือน ในรอบการจ่ายเงินโบนัสประกันสังคม 

3. ผู้ที่ไปอบรมตามคำสั่งของสำนักการแพทย์ หรือกรุงเทพมหานคร โดยถือเป็น
วันปฏิบัติราชการ 

4. การจ่ายเงินโบนัสประกันสังคม พิจารณาการมาปฏิบัติงานสาย ลาป่วย 
ลากิจ ดังนี้ 

4.1 ผู้ที่ลาป่วย ลากิจไม่เกิน 5 วัน หรือมาปฏิบัติงานสายไม่เกิน 2 ครั้ง             
ในรอบการจ่ายเงินโบนัส จ่ายเงินโบนัสเต็มจำนวน 

4.2 ผู้ที่ลาป่วย ลากิจไม่เกิน 5 วัน หรือมาปฏิบัติงานสาย 3 ครั้ง                  
ในรอบการจ่ายเงินโบนัส จ่ายเงินโบนัสร้อยละ 80 ของเงินโบนัส 

4.3 ผู้ที่ลาป่วย ลากิจตั้งแต่ 6 วัน แต่ไม่เกิน 8 วัน หรือมาปฏิบัติงาน
สาย 4 ครั้งในรอบการจ่ายเงินโบนัส จ่ายเงนิโบนัสร้อยละ 60 ของเงินโบนัส 

4.4 ผู้ที่ ลาป่วย ลากิจตั้ งแต่  9  วัน แต่ ไม่ เกิน  10 วัน ห รือมา
ปฏิบัติงานสาย 5 ครั้งในรอบการจ่ายเงินโบนัส จ่ายเงินโบนัสร้อยละ 40 ของเงินโบนัส 

4.5 ผู้ที่ลาป่วย ลากิจเกินกว่า 10 วัน หรือมาปฏิบัติงานสายเกิน 5 ครั้งใน
รอบการจ่ายเงินโบนสั งดการจ่ายเงินโบนัส 

5. ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในรอบการจ่ายเงินโบนัส 
6. ผู้ที่มีคำสั่งลงโทษทางวินัยในรอบการจ่ายเงินโบนัส งดการจ่ายเงินโบนัส 
7. ผู้ที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบการจ่ายเงินโบนัส งดการจ่ายเงิน

โบนัส 
8. กรณีผู้ที่ลาป่วยเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการปฏิบัติงาน                 

ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ไม่นับรวมในหลักเกณฑ์นี ้

             ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดให้ความเห็นชอบ    
 

มติที่ประชุม                เห็นชอบการแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษประกันสังคมตามที่
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเสนอ  
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4.7 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ขอรายงานเงินกองทุนประกันสังคม 
ประจำงวดที่  2 ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2564 ถึง 30 
กันยายน 2564   

ด้วยคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคมโรงพยาบาลผู้สูงอายุ             
บางขุนเทียน มีมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ขอรายงาน
เงินกองทุนประกันสังคม ประจำงวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2564 ถึง 30 กันยายน 2564 และขอความเห็นชอบนำเงินคงเหลือมาจัดสรรเป็น
ค่าตอบแทนตามข้อ 6 ดังนี้             

        รายรับ (1 เม.ย. 64 ถึง 30 ก.ย. 64) เป็นเงิน     36,116,657.35  บาท 
        หัก ค่าใช้จ่ายตาม ข้อ 1 – 5 เป็นเงิน       17,426,287.20  บาท 
        ยอดเงินคงเหลือ     18,690,370.15  บาท 
    นำเงินคงเหลือมาจัดสรรเป็นคา่ตอบแทนตามข้อ 6 อัตรา 1 ใน 3 ดังนี้ 

รายการ เงินคงเหลือ จัดสรร จ่าย คงเหลือเงินโอนเข้าข้อ 3

ข้อ 6.1 (40%) 7,476,148.07    -                  7,476,148.07    
ข้อ 6.2 (10%) 1,869,037.01    -                  1,869,037.01    
ข้อ 6.3 (50%) 9,345,185.07    9,345,185.07   -                    
รวม 18,690,370.15 18,690,370.15 9,345,185.07   9,345,185.08    

9,345,185.08   ยอดเงินคงเหลือข้อ 6 โอนเข้าเงินกองทุนข้อ 3 ประจ างวดท่ี 2 (1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64)

18,690,370.15 

         

   ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
จัดสรรเงินกองทุนประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุน                
ประกันสังคมในกิจการของสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่    
18 กุมภาพันธ์ 2543 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม 
(กลาง) ระดับสำนักการแพทย์ ครั้งที ่11 /2552 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552  

 

             ขอเสนอทีป่ระชุมเพ่ือโปรดใหค้วามเห็นชอบ  
  

มติที่ประชุม               เห็นชอบการจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคม ตามรายงานเงินกองทุน             
ประกันสังคม ประจำงวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2564                
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และยอดเงินคงเหลือ (ข้อ 6) ให้โอนเข้าเงินกองทุนสำรอง
จ่ายสำหรับการพัฒนา รพ. (ข้อ 3) ทั้งนี้ ให้จ่ายได้รายละไม่เกิน 20,000 บาท โดยรวม
ถึงผู้ที่ไปช่วยราชการที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ที่มีระยะเวลา ตั้งแต่ 4 เดือน
ขึ้นไป 

 

 
  
 
 
 
 




