


 
 

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 
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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  
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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 



- 10 - 
 

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 

 

 
  
 
 
 
 




