
 
สรุปประชุมกองทุนลูกจ้าง 

วันที่  26  ธันวาคม  2562 
ณ ห้องประชุมศรีจนาศะ 2  โรงพยาบาลสูงเนิน 

**************************** 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม         
 ๑.นายประสาท    รุจิรัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 ๒.นางสาวชไมพร   มณีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
 ๓.ลูกจ้าง   จ านวนท้ังหมด  159  คน    (ตามเอกสารแนบ) 
 
เริ่มประชุม 13.00 น. 
วาระที่ 1  เรื่องแจ้งจากประธานกองทุน  

   (มธุรส  น าเสนอแทนประธาน) 
1.1  วัตถุประสงค์  การก่อตั้งกองทุนลูกจ้าง      คุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์ของลูกจ้างทุกคนท่ีเป็น 

สมาชิกในเรื่องเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและความปลอดภัยในการท างาน รวมไปถึงหลักประกันความมั่นคงใน
ชีวิตและอนาคตของครอบครัวและตรวจสอบการบริหารงานของระดับผู้บริหาร 

1.2   สิทธิหน้าที่ของสมาชิก  มีส่วนร่วมหรือเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยเหลือกิจกรรมตามท่ีกองทุนมอบ 
หมาย  ปฏิบัติตามระเบียบของกองทุน  สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุน  สมาชิกต้องเข้าร่วมประชุมตาม
ก าหนดนัดหมายอย่างสม่ าเสมอ ยกเว้นกรณีเจ็บป่วย หรือติดธุระจ าเป็น  มีสิทธิเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น  
การด าเนินงานของกองทุน  มีตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

1.3  ระเบียบการสมัครสมาชิกกองทุนลูกจ้าง 
1.3.1.ลูกจ้างท่ีผ่านการประเมินจะถูกปรับเข้าเป็นสมาชิกกองทุนโดยอัตโนมัติ โดยเสียค่าสมัคร 

แรกเข้า 50 บาท และหักเงินสมทบ  อีก 10 บาท / เดือน    แต่จะหักเป็นปีๆละ 120 บาท/ปีจะได้ใช้สิทธิตาม
ระเบียบกองทุนประการ 

1.3.2  เป็นสมาชิกครบ 5 ปี (จากเดิม 2 ปี) จึงจะได้รับเงินช่วยเหลือกรณี ลาออก 500 บาท 
1.3.3  สมาชิกจะถูกหักเงินสมทบกองทุน 10 บาท/เดือน โดยหักปีละครั้ง ครั้งละ 120 บาท 

1.4  ระเบียบการเยี่ยมไข้ของสมาชิกกองทุนลูกจ้าง 
 1.4.1  เย่ียมไข้สมาชิกและผู้อุปถัมภ์กองทุน ปีละ 2 ครั้งโดยนับต้ังแต่ 1 มกราคม – 31  

ธันวาคม อัตราการเยี่ยมไข้ 300 บาท   1 ครั้ง   และยกเว้นกรณี 
1. ฆ่าตัวตาย 
2. กินยาเกินขนาด (กินยาตาย) 
3. ไม่ยอม Admit (สมาชิกจะต้อง Admit อย่างน้อย 1 คืน) 

 1.5  ระเบียบการช่วยงานอื่นๆ 
1. ช่วยงานบวช (ยกเว้นบวชหน้าไฟ)    300  บาท    
2. ช่วยงานแต่งงานครั้งแรก     500   บาท 
3. ช่วยงานศพบิดา / มารดา / ลูก / สามี     500  บาท 
4. เงินช่วยเหลือเกษียณอายุราชการ         1,000  บาท 
5. เงินช่วยเหลือลาออกจากราชการ            500  บาท  (เป็นสมาชิกครบ 5 ปี) 
6. ช่วยเหลือกรณีน้ าท่วม, ไฟไหม้             1,000  บาท 

 



1.6  ยอดเงินคงเหลือกองทุนปี 2562  (สรุปบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน  2562) 
ยอดเงินคงเหลือ    

       เงินฝากธนาคาร    70,621.97  บาท 
     เงินสดในมือ              1,662.00  บาท 
      รวมเป็นเงิน   72,283.97  บาท    
 ยอดสนับสนุน ปี 2561 

๑.นพ.วิชาญ  คิดเห็น   จ านวน 2,000 บาท 
๒.คุณจ าเนียรและคุณนิรันดร์  ตัณฑจรรยา  จ านวน 1,000 บาท 

  รวมเป็นเงิน   จ านวน 3,000  บาท 
 ผลการด าเนินงานกองทุนปี 2562  (1 มกราคม 2562 - 25 ธันวาคม 2562) 

 1.เยี่ยมไข้จ านวน      (200)     20 ครั้ง 
 2.ช่วยงานแต่งจ านวน (500)             1   ราย         
 3.ช่วยงานเกษียณ   (1,000)               4   ราย 
 4.ช่วยสมาชิกลาออก (500)              11 ราย 
 5.ช่วยงานศพญาติสมาชิก (500)       6   ราย 
 6.ช่วยซ่อมแซมหลังคาบ้านสมาชิก (โดนพายุ)  2  ราย 

    
วาระที่  2  ติดตามการประชุม 

    2.1  รายชื่อคณะกรรมการกองทุนลูกจ้างปี 2561-2562 
 ๑.คุณขวัญใจ   เพ็ชรสิงห์  ท่ีปรึกษา 
 ๒.คุณนวลฉวี จิตสงวนสุข  ท่ีปรึกษา 
 ๓.คุณมานพ   นันทวุฒิพลากร  ประธาน 
 ๔.คุณสายสุดา   ราชู   เหรัญญิก 
 ๕.คุณมธุรส ศรจิตต์   เลขาฯ  
 ๖.คุณภูริชญา  ศรีด่านกลาง  กรรมการ / จัดซื้อ / เยี่ยมไข้ 
 ๗.คุณรัตนา   ฉาวกระโทก  กรรมการ / จัดซื้อ / เยี่ยมไข้ 
 ๘.คุณเยาวรัตน์   ถีสูงเนิน   กรรมการ / จัดซื้อ / เยี่ยมไข้ 
 ๙.คุณศรันยา   เมฆขุนทด  กรรมการ / จัดซื้อ / เยี่ยมไข้ 
 ๑๐.คุณไกรลาส   อุทัย   กรรมการ / จัดซื้อ / เยี่ยมไข้ 

๒.๒ สรุปแบบสอบถาม  กองทุนลูกจ้างประจ าปี  2562  (จ านวนสมาชิก 125 ท่าน  ผู้ท่ีตอบ   
      แบบสอบถาม  44  ท่าน)   มีผู้เสนอความคิดเห็นควรให้มีกองทุนลูกจ้างด าเนินงานต่อไป 
มติที่ประชุม  ควรด าเนินการต่อไป  เพื่อไว้ช่วยเหลือกันในกลุ่มลูกจ้าง 
 

วารที่ 3  การเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม่  ปี 2563  - 2565 
   3.1  เสนอซื่อประธาน 
  อันดับท่ี 1   มธุรส    จ านวน  33  คะแนนเสียง 
  อันดับท่ี 2   พรวิมล  จ านวน  12  คะแนนเส่ียง 
   3.2  เสนอช่ือเลขาฯ 
  อันดับท่ี 1  ชนากานต์  จ านวน  34  คะแนนเสียง 
  อันดับท่ี 2 พรวิมล  จ านวน  15  คะแนนเสียง 
 



  3.3  เสนอช่ือเหรัญญิก 
  คุณสายสุดา  (เนื่องจากควรเป็นจนท.การเงิน  แต่ติดภารกิจ  จึงขอให้คุณสายสุดาด าเนินงานต่อ) 
  3.4  กรรมการจัดซื้อ / เยี่ยม  

1. คุณภูริชญา  ศรีด่านกลาง  กรรมการ / จัดซื้อ / เยี่ยมไข้ 
2. คุณอนุสรา แก่นวงศ์   กรรมการ / จัดซื้อ / เยี่ยมไข้ 
3. คุณอรวรรณ เช้าวันดี   กรรมการ / จัดซื้อ / เยี่ยมไข้ 
4. คุณนิระชา ทูโคกกรวด  กรรมการ / จัดซื้อ / เยี่ยมไข้ 
5. คุณไกรลาส   อุทัย   กรรมการ / จัดซื้อ / เยี่ยมไข้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระที่ 4 แจ้งระเบียบต่างๆ โดยหัวหน้าบริหาร 
  4.1   สิทธิประกันสังคมท้ัง 7 ประเภท คือ กรณี เจ็บป่วย ,กรณีคลอดบุตร ,กรณีทุพพลภาพ , 

กรณีตาย ,กรณีสงเคราะห์บุตร ,กรณีชราภาพ ,กรณีว่างงานลูกจ้าง รพ.สูงเนินทุกคนท่ีผ่านดลองงานแล้วต้องถูก
หักเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกคนและสามารถได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากประกันสังคม 

  4.2  ระเบียบการลาของโรงพยาบาลสูงเนิน 
     4.2.1  ลาป่วย ปีแรก ท างาน > 6 เดือน  ลาป่วยได้ 8 วันท าการ ,ท างาน < 6 เดือน มีสิทธิลา
ป่วยได้แต่ไม่มีสิทธิรับค่าจ้างระหว่างลา ปีต่อไป ถ้าจ้างต่อเนื่อง ลาป่วยได้ไม่เกิน 15 วันท าการถ้าเกินไม่มีสิทธิรับ
ค่าจ้างระหว่างลา 
     4.2.2  ลากิจส่วนตัว ปีละไม่เกิด 15 วันท าการ ส ากรับในปีแรกท่ีได้รับการจ้างงานมีสิทธิได้รับ
ค่าจ้างไม่เกิน 6 วันท าการ 
     4.2.3  ลาพักผ่อน ปีละ 10 วันท าการ โดยไม่มีการสะสมวันลา ส าหรับในปีแรกได้รับการจ้าง
เป็นพนักงานกระทรวงสาธารสุขต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีสิทธิลาไม่เกิน 10 วันท าการ ปีต่อไป
มีสิทธิลาไม่เกิน 10 วันท าการ(กรณีลากิจจ าเป็น อนุญาตให้ใช้โควต้าลาพักผ่อนได้) 
     4.2.4  ลาคลอดบุตร ปีแรก ไม่มีสิทธิปฏิบัติงานต่อถ้าลาคลอด มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 90 วัน แต่
ต้องท างานไม่น้อยกว่า 7 เดือน โดยนับเวลาปีแรกรวมกับปีท่ีจ้างต่อเนื่องได้โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลา 45 วัน 
และอีก 45 วันจากส านักงานประกันสังคม แต่ทางรพ.ขอให้ลาดังนี้ 
        4.2.1  ลาคลอด 45 วัน ได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากโรงพยาบาล 45 วันจาก
ประกันสังคม 45 วัน เมื่อมาปฏิบัติงานจะได้รับค่าจ้างตามปกติ  
        4.2.2  ลาคลอด 60 วัน ได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากโรงพยาบาล 45 วัน จาก
ประกันสังคม 45 วัน เมื่อมาปฏิบัติงานจะได้รับค่าจ้างตามปกติ 
     4.2.5  กรณีรับปริญญา  ท้ังช่วง 6 เดือนแรก และลูกจ้างวิชาชีพช่วงทดลองงาน 2 เดือน 
อนุญาตให้ไปราชการได้โดยไม่นับเป็นวันลา แต่ไม่มีสิทธิเบิกค่าเดือนทาง,ค่าเบ้ียเล้ียง ไม่นับเป็นวันท างาน กรณี
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ให้เขียนขออนุมัติโดยระบุจ านวนวันท่ีขออนุญาต พร้อมแนบหนังสือ และก าหนดการจาก
ทางมหาวิทยาลัย เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน หลังจากอนุมัติแล้วจึงสามารถไปราชการได้ ถ้าไม่มีหนังสือ ให้
ใช้โควตาวันลาพักผ่อน 
          4.2.6  กรณีลากิจ/ลาป่วยจ าเป็นในปีแรกท่ียังไม่มีสิทธิลา เช่น ญาติสายตรงเสียชีวิต,ตนเองป่วย
นอนรพ. หรือป่วยมีใบรับรองแพทย์ ตัวอย่าง กรณีกิจไม่จ าเป็น เช่น งานบุญ,งานบวช,งานแต่งงาน,ญาติห่างๆ
เจ็บป่วย/เสียชีวิต,ท าใบขับขี่ ฯลฯ ต้องปฏิบัติ < 6  เดือน อนุญาตให้ใช้สิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างเป็นกรณีพิเศษไม่
เกิน 5 วันท าการ โดยให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณาตามความจ าเป็นถ้าลาเกิน 5 วันไม่มีสิทธิรับค่าจ้างระหว่างลา 
 
 



4.3  ค าถามเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
วันเกิดสมาชิก  ได้รับเงิน 1,000  บาท 
ร่วมเลือกตั้งคกก.  ได้ 1,200  บาท 
ทุนเรียนบุตร 
เสียชีวิต  100,000  บาท  (สามี, ภรรยา, บิดา , มารดา  ช่วยงาน 1,000  บาท) 
วาตภัย  น้ าท่วม  ไฟไหม้ > 5,000  บาท 

 

     
 

      ปิดประชุม 16.00 น. 

 

          ลงช่ือ     มธุรส   ศรจิตต์          ผู้บันทึก 
                  (นางมธุรส   ศรจิตต์)   

 

        ลงช่ือ     มานพ  นันทวุฒิพลากร   ประธาน           
                    (นายมานพ  นันทวุฒิพลากร)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


















