
รายงานการประชุมคณะกรรมการลดต้นทุน 
ครั้งที่ 9 / 2562 

วันที่  7  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เวลา 10.30 น. 
ณ ห้องประชุมออบหลวง โรงพยาบาลฮอด 

................................................................................................................... 
ผู้เข้ารว่มประชุม 
  1. นายทวิช  แก้วประเสริฐ     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฮอด 
  2. นายพิษณุ  สุดใจ      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
  3. นางสาวสิริธร  ลิขิตวรกุล     ทันตแพทย์ช านาญการ 
  4. นางสาวสุธิพา  ตากลม      นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
  5. นางสาวปรีชญา แก้วมูล      เภสชักรปฏิบัติการ 
  6. นางธัญลักษณ์  สายประเสริฐ     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  7. นางปิยะรัตน์  ยอดสะแล     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  8. นางศุภานันท์  ค าอุด      เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
  7. นางสาวปิยะวรรณ เกษมศรี      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

8. นางสาวผ่องพรรณ ขันค าตั้ง      นักวิชาการการเงินและบัญชี 
9. นางปพิชญา  อัครวงศ์พิพัฒน์       เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นายวีรวัฒน ์  อัครวงศ์พิพัฒน์      ทันตแพทย์ช านาญการ(ติดราชการ) 
  2. นางสาววิไลวรรณ เพชรจ านงค์     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ติดราชการ) 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 1. Flow การจัดซื้อจัดจ้าง พบบางหน่วยงานไม่ได้ท าตามแนวทางการด าเนินงานในขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะยา และวัสดุมันตกรรม มีการสั่งซื้อก่อนขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จึงขอแจ้งให้ให้งาน
พัสดุจัดท าแนวทางใหม่แจ้งเวียนทุกฝ่าย แจงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ โดยให้ขออนุมัติ ผอก.ก่อน เมื่อ 
ผอก.อนุมัติใน e-office แล้ว จึงด าเนินการ ลง eGP ใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วท าหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างให้ 
ผอก.ลงนามก่อน ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 
 2. สต็อคใน รพ. ไม่ควรเกิน 1.5 เดือน ส่วนใน รพ.สต.ตัดให้เหลือ 1 เดือน ให้ทุกฝ่ายดูสต๊อคของ
ตนเองและท าแผนตั้งแต่เดือน ธ.ค.62 เป็นต้นไป ประมาณการให้มีเหลืออยู่ 1 เดือน ใน รพ. พัสดุ ยา ให้
ตรวจสอบนอกเหนือจากคลังใหญ่แล้วยังมีสต็อคไว้ที่ไหนอีกบ้าง เช่น ER ให้ตรวจสอบยาที่ค้างนาน น า
ข้อมูลเข้าที่ประชุมเดือน ธ.ค.62 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8 / 2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562   
  - รับรอง -   
 



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
                     - ไม่มี -  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
  - ไม่มี -   

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องติดตามแผนรายไตรมาสของแต่ละฝ่าย 
   งานบริหาร 
           1. มาตรการประหยัดพลังงานกระแสไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2562 สามารถประหยัดได้ 
252,963.39 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561 
  2. การจัดการขยะติดเชื้อ ก าหนดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือลดต้นทุนขยะติดเชื้อ ใน
วันที่ 14 พ.ย.62 ดังนี้ 
  - การคัดแยกขยะติดเชื้อต้นทางตามระบบ IC 
  - การค านวณอัตราส่วนการคัดแยกขยะ 
  - การเก็บที่โรงเก็บขยะติดเชื้อ 
  - ก าจัดขยะ  

ที่ประชุม – การค านวณอัตราการแยกขยะ ควรแยกตามถังแต่ละสี เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยตรง 
 

 งานพัสดุ 
 1. งานพัสดุได้สุ่มตรวจสอบคงคลังในหน่วยงาน 4 แห่ง คือ หอผู้ป่วยในชาย/หญิง ห้อง ER ห้อง 
Supply พบว่า แต่ละฝ่ายไม่ได้ท า Sub stock และไม่มี Stock card การสุ่มตรวจแต่ละฝ่ายงานงาน ใน 
รพ. เริ่ม 13 พ.ย.62 เป็นต้นไป ส่วน รพ.สต.ริ่มสุมตรวจเดอืน ธ.ค.62 
 มูลคา่คงคลังของงานพัสดุที่สูง เป็นเวชภัณ์มิใช่ยา ณ 31 ต.ค.62 จ านวน 440,000 บาท แต่ละ
รายการส่วนใหญ่เป็นของที่นานๆซื้อครั้ง และมีการซื้อเผื่อเยอะ 
ที่ประชุม – ให้ใช้ 2 วิธี คือ 1)ปรับจ านวนที่ซื้อ 2)ตัดไม่ให้ซื้อ หากมีความจ าเป็นต้องใช้ค่อยขออนุมัติจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นครั้ง 
           - วันที่ 11 พ.ย.62 เวลา 10.00 น. มอบหมายให้คุณเฉลิมราชและช่าง เดินส ารวจพร้อม ผอก.ดูแต่
ละหน่วยงานและตามจุดต่างๆรอบ รพ. ให้เตรียมสติ๊กเกอร์ไปด้วย(สติ๊กเกอร์เขียว=ค้างไว้ เหลือง=ซ่อมได้ 
แดง=จ าหน่าย) 
 2. ขยะอันตราย เดือน ต.ค.62 มีบิลเรียกเก็บมา ซึ่งบิลเรียกเก็บจะส่งมานานๆครั้ง 
ที่ประชุม – ให้งานพัสดุท ารายละเอียดของขยะอันตราย เซ็ตระบบ ก าหนดจุดทิ้งขยะอันตรายจุดใดบ้าง มี
ก าหนดเก็บเมื่อไหร่ และประมาณการค่าใช้จ่ายออกมา 
 

ห้อง Lab  
 1. การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์2563 แบบเฉพาะเจาะจง  
  - แผนปี63 (80 รายการ) จ านวน 1,750,000 บาท ปรับลดลงเหลือ 805,710.90 บาท    
*เลือกวัสดุวิทย์ที่สืบราคาจังหวัดล าดับที่ 1 หรือ 2 โดยเลือกราคาที่ถูกกว่ามาเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง 



  - มูลค่าการบริโภคเดือนตุลาคม 62 จ านวน 73,023.18 บาท วัสดุวิทย์เหลือจากปีงบ62 
(กันยายน-ตุลาคม-พฤศจิกายน) 241,733.93 บาท  
  - เบิก-จ่ายวัสดุวิทย์ในหน่วยงาน รพ.ฮอด เดือนตุลาคม ดังนี้  
   ER    เบิก 7,213.35 บาท คงคลัง 1,900.85 บาท 
   LR    เบิก   180.65 บาท คงคลัง     86.25 บาท 
   W1   เบิก 1,318.00 บาท คงคลัง   847.81 บาท 
   W2   เบิก 4,812.50 บาท คงคลัง 1,746.09 บาท 
   NCD  เบิก 1,737.50 บาท คงคลัง   661.25 บาท 
   PCU  เบิก 3,228.00 บาท คงคลัง 2,110.00 บาท 
   OPD  เบิก   434.37 บาท คงคลัง   347.50 บาท 
  การเบิกจ่ายครั้งต่อไป อัตราการใช้จะตัดจากยอดคงคลังที่เหลือด้วย 
  - เบิก-จ่ายวัสดุวิทย์ รพ.สต มูลค่าการเบิก รพ.สต.สายล่าง 4,054.98 บาท รพ.สต. สาย
บน 5,003.02 บาท คงคลัง รพ.สต. ปีงบ 63 แลปจ่ายวัสดุวิทย์ ตาม order lab ของแพทย์ ที่ตรวจที่ รพ.
สต เท่านั้นไม่มีเบิกวัสดุเกินเทสตรวจ/ไม่สต๊อคของไว้ จนท. รพ.สต. ส่งรายชื่อ+order lab = จ านวน tube 
เลือดที่เจาะมาส่ง คนไข้ตรวจประจ าปี จนท. รพ.สต ส่งรายชื่อจ านวน test ตรวจ มาให้แลปเตรียมวัสดุวิทย์
ตามจ านวนคนไข ้ และคนไข้ไม่มาตรวจตามนัด จนท.รพ.สต. ต้องคืนวัสดุวิทย์ที่เบิกคืนให้แลปทั้งหมด 
ที่ประชุม – ให้เก็บวัสดุวิทย์ทั้งหมดกลับ รพ. ไม่ให้มีค้างในสต็อค รพ.สต. 
 2. น้ ายาตรวจ CBC น้ ายาคงเหลือจากปีงบ 62 ในเครื่อง 1,075 test 44,859.75 บาท ปีงบ 63 
ราคา e-Bidding 18,500 test 758,500 บาท รวมยอดการใช้เดือนตุลาคม 1,694 test 70,230.75 บาท 
คงเหลือใช้พฤศิกายน-ธันวาคม 3,881 test 159,121 บาท 
 2. น้ ายาตรวจทางชีวเคมี(Chem) น้ ายาคงเหลือจากปีงบ 62 ในเครื่อง 8,064 test 120,738.42
บาท ปีงบ 63 ราคา e-Bidding 102,100 test 1,485,890 บาท รวมยอดการใช้เดือนตุลาคม 9,669 test 
141,074.42 บาท คงเหลือใช้พฤศิกายน-ธันวาคม 23,920 test 351,137 บาท   
 3. จัดจ้างงานบริการโลหิต(เลือด) แบบเฉพาะเจาะจง ปี 63 แผน 652,800 บาท เดือนตุลาคม รอ
หนังสือเรียกเก็บ 
 4. การจัดจ้างห้องปฏิบัติการภายนอก แบบเฉพาะเจาะจง แผนรวมจัดจ้างทั้งป ี169,000 บาท 
     Bidding BRIA แผนปีงบ 63 จ านวน 1,130,468 บาท  ตุลาคม 103,129 บาท 
ที่ประชุม – งานการเงินและบัญชี ส่งแผนตามจ่ายหนี้แลป 3 หมวด ให้ ผอก. 
 5. มาตราการลดต้นทุน แลป 
 5.1 มีการปรึกษา/แจ้ง ข้อมูลกับประธาน PCT แล้ว ถึงรายการแลปที่มียอดการตรวจ การสั่งสูง 
      5.1.1 การตรวจ TFT ดูจ านวนยอดผู้ป่วยในคลินิกไทรอยด์กับคนไข้ทั่วไป การเจาะ follow  
    - แพทย์ประจ าคลินิก TFT ,ความถี่การส่งตรวจ 
      5.1.2 การตรวจ PT, PTT, INR 
       - จ านวนคนไข้ wafarin (แพทย์ประจ าคลินิก) , คนไข้ฉุกเฉิน MI ,stroke  
       - คนไข้ท่ัวไป 



        - ตามแพทย์สั่ง /ลดการตรวจได้ไหม 
                5.1.3 ยอดการส่งเดือนตุลาคม urine c/s ที่เพ่ิมข้ึน 
ที่ประชุม – ดูตามแนวทางการปฏิบัติ การ Follow up TFT การตรวจ PT, PTT, INR ประสาน นพ.นพดล 
เข้าท่ีประชุมองค์กรแพทย ์
 5.2 พิจารณาการส่ง sputum gene expert ในรายที่เข้าข่ายสงสัย TB 
ที่ประชุม – สร้างแนวทางการด าเนินงานผ่านคลินิก TB และเข้าที่ประชุม PCT อีกครั้ง 
 5.3 ทบทวนการส่ง Hemoculture ซ้ าในกรณีที่ส่งไปแล้วในช่วงเวลาเดียวกัน 
ที่ประชุม – ไม่ให้ส่งซ้ า ต้องมีข้อบ่งชี้ในการส่ง Hemoculture 
 5.4 การตรวจ Hb typing ขอพิจารณาส่งในกรณีที่เข้าข่าย 
 5.5 การตรวจ Dengue Ab และ Dengue Ag ขอพิจารณา CBC ก่อน 
 5.6 การตรวจ HbA1c ถ้า FBS > 200 mg/dl แลปจะไม่ตรวจ – แจ้ง Clinic NCD 
 หน่วยงาน ER W1 W2 
 1. Trop-T ถ้ามีการท าต้องคีย์แลปคิดค่าใช้จ่ายทุกครั้ง / ให้ห้องแลปลงผลใน Hosxp 
 2. การเจาะ DTX ของ Ward ในเวรเช้าและบ่าย ให้เจาะเป็น blood sugar ส่งห้องแลปเนื่องจาก
ปัญหาเรื่อง strip DTX 
ที่ประชุม – ควรให้ความส าคัญกับคนไข้เป็นหลัก ฉะนั้นให้ใช้ strip DTX ไมใ่ห้เจาะเป็น blood sugar  
            – งานการเงินแจ้งแต่ละฝ่ายว่าจะมีการจ่ายเงินค่า DTX แล้ว 
 3. ER หรือ ward ถ้ามี LFT ให้ใช้ทิวเดียวกับ Bun Cr E-(clot blood สีเหลือง) มาแค่ 1 tube 
แล้วเก็บใส่กล่องด ามา ส่งห้องแลป 
ที่ประชุม – มาตรการลดต้นทุนแลปทุกข้อ ให้น าแนวทางปฏิบัติมาดู ประสาน นพ.นพดล เข้าท่ีประชุม PCT 
 

งานทันตกรรม 
 1. รายงานมูลค่าคงคลัง ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2562 ยอดคงคลัง รวม 15,750 บาท 
ที่ประชุม – คงคลังแต่ละรายการให้น าเสนออัตราการใช้ 
 2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(ไตรมาส 1/63) จัดซื้อวัสดุทันตกรรม รวม 54,975 บาท จัดจ้างท าฟัน
ปลอม ตุลาคม 2562 จ านวน 18,320 บาท จัดจ้างฟันปลอมรายปีงบประมาณ ปี 61 รวม 157,375 บาท ปี 
62 รวม 232,745 บาท 
ที่ประชุม – ท าข้อมูลจัดซื้อวัสดุทันตกรรมเปรียบเทียบรายไตรมาส ปี 61 และ ปี 62 
 3. รายรับจากการท าฟันเทียม ตุลาคม 2562 รวม 44,200 บาท **สิทธิเบิกได้และประกันสังคม
เก็บเงินให้ผู้ป่วยน าไปเสร็จไปเบิกคืน  **สิทธิ uc เบิกจาก สปสช. ได้รับเงินชดเชยไม่เต็มจ านวนที่เรียกเก็บ 
 4. รายรับของโรงพยาบาลจากการให้บริการท าฟันเทียมถอดได้ แยกตามประเภท ดังนี้ 
 4.1 ทั้งปาก Complete Denture ราคาตามอัตราฯ 6,400 บาท / เบิกได้ข้าราชการ ช าระเอง 
6,400 บาท เบิกได้ 6,000 บาท / ประกันสังคม ช าระเอง 6,400 บาท เบิกได้ 1,300 บาท/UC 4,400 บาท 
 4.2 ครึ่งปาก Single Denture ราคาตามอัตราฯ 4,000 บาท / เบิกได้ข้าราชการ ช าระเอง 4,000 
บาท เบิกได้ 3,000 บาท / ประกันสังคม ช าระเอง 4,000 บาท เบิกได้ 1,600 บาท / UC 2,400 บาท 



 4.3 บางส่วนมากกว่า 5 ซ่ี ราคาตามอัตราฯ 2,400 บาท / เบิกได้ข้าราชการ ช าระเอง 2,400 บาท 
เบิกได้ 2,000 บาท / ประกันสังคม ช าระเอง 2,400 บาท เบิกได้ 1,600 บาท / UC 1,500 บาท 
 4.4 บางส่วน 1-5 ซ่ี ราคาตามอัตราฯ 1,700 บาท / เบิกได้ข้าราชการ ช าระเอง 1,700 บาท เบิก
ได้ 1,500 บาท / ประกันสังคม ช าระเอง 1,700 บาท เบิกได้ 1,300 บาท / UC 1,300 บาท 
 *หมายเหตุ เบิกได้ข้าราชการ/ประกันสังคม  ผู้ป่วยช าระเงินเองแล้วน าใบเสร็จไปเบิกคืนจากต้นสังกัด 
               UC ผู้ป่วยไม่ได้ช าระเงิน โรงพยาบาลเรียกเก็บจากสปสช.ผ่านโปรแกรม e-claims 
อ้างอิงจาก  - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 บัญชีแนบท้าย หน้า 66 
     - ประกาศกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 1431.2/ว246 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 
     - ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ในการ
บ าบัดรักษาโรคและข้อบ่งชี้ พ.ศ. 2562 หน้า 28 
 5. Fee Schedule อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ที่ประชุม –Fee Schedule ให้ด าเนินการไปได้เลย เก็บข้อมูลไว้ก่อน รอ สปสช.ชี้แจงการเคลมทีหลัง 
 

 งานเภสัชกรรม 
 1. สถานะคลัง เดือน ตุลาคม 2562 ยอดยกมา 2,071,031.89 บาท ยอดรับทั้งหมด 982,681.20 
บาท ยอดบริโภคท้ังหมด 1,136,624.19 บาท คงคลัง ณ 31 ตุลาคม 2562 จ านวน 1,917,088.89 บาท 
จากยอดรับทั้งหมด 982,681.20 บาท เป็นยาที่จัดซื้อทั้งหมด 762,289.06 บาท 
 2. อัตราส ารองคลัง ไม่รวมยาสนับสนุน เดือนตุลาคม 2.03 อัตราส ารองคลังยาสนับสนุน 0.66 
 3. มูลค่าคงคลังยาทั่วไป รพ.สต. เขตอ าเภอฮอด ณ 4 พฤศจิกายน 2562 หน่วยบริการที่มีอัตราคง
คลังสูง ได้แก่ รพ.สต.บ่อพะแวน(6.25) รพ.สต.แม่งูด(3.07) รพ.สต.บ้านพุย(1.85) รพ.สต.แควมะกอก(1.80) 
รพ.สต.ทุ่งโป่ง(1.60) 
 4. มูลค่าคงคลัง ยา NCD รพ.สต. ในเขตอ าเภอ ฮอด ณ 4 พฤศจิกายน 2562 หน่วยบริการที่มี
อัตราคงคลังสูง ได้แก่ รพ.สต.แม่งูด(7.16) รพ.สต.ทุ่งโป่ง(3.11) รพ.สต.บ้านพุย(2.68) รพ.สต.บ่อพะแวน
(2.50) 
ทีป่ระชุม – ดูข้อมูลหากมีความผิดพลาดให้ลงไปตรวจสอบก่อน ด าเนินการเร่งด่วนใน รพ.สต. 2 แห่ง คือ  
รพ.สต.บ่อพะแวน(ภก.สัจพนต์) และ รพ.สต.แม่งูด(ภก.ปรีชญา) 
           - คลังยาของแต่ละ รพ.สต. ไม่ควรเกิน 1 หากมียาเหลือ ให้ตัดสต็อค 1 เดือน ยาที่เหลือคืน รพ. 
 

 งานประกันสุขภาพ 
 1. การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
   - จ านวนผู้ป่วยในทั้งหมด ปี 61 จ านวน 6,246 คน ปี 62 จ านวน 6,632 คน ส่วนต่าง +386 คน 
   สรุปการชดเชยผู้ป่วยใน 
     1) สิทธ ิUC เรียกเก็บ 27,869,641.24 บาท ชดเชย 27,819,806.48 บาท ส่วนต่าง              
-49,834.76 บาท รอจัดสรร 1,802,741 บาท 



     2) สิทธิ ต้นสังกัด เรียกเก็บ 75,934 บาท ชดเชย 62,759 บาท ส่วนต่าง -13,175 บาท รอ
จัดสรร 13,175 บาท 
     3) สิทธิ อปท. เรียกเก็บ 213,583.72 บาท ชดเชย 184,005.29 บาท ส่วนต่าง -29,578.43  
บาท รอจัดสรร 31,143 บาท 
     4) สิทธิ กรมบัญชีกลาง เรียกเก็บ 1,499,254.60 บาท ชดเชย 1,412,178.76 บาท ส่วนต่าง     
-87,075.84 บาท รอจัดสรร 106,919 บาท 
     5) สิทธิ ประกันสังคม เรียกเก็บ 507,000 บาท ชดเชย 149,987.69 บาท ส่วนต่าง               
-357,012.31 บาท รอจัดสรร 437,490 บาท  
     6) สิทธิ แรงงานต่างด้าว เรียกเก็บ 104,025 บาท ชดเชย 0 บาท ส่วนต่าง -104,025  บาท รอ
จัดสรร 104,025 บาท 
     7) สิทธิ อ่ืนๆ เรียกเก็บ 916,824 บาท ชดเชย 771,232 บาท ส่วนต่าง - 145,592 บาท รอ
จัดสรร 95,909 บาท 
              รวม เรียกเก็บ 31,186,262.56 บาท ชดเชย 30,399,969.22 บาท ส่วนต่าง -786,293.34 
บาท รอจัดสรร 2,591,402 บาท 
 สรุปการชดเชยผู้ป่วยนอก 
     1) สิทธ ิUC เรียกเก็บ 1,149,382 บาท ชดเชย 815,441.31 บาท ส่วนต่าง -333,940.69 บาท 
รอจัดสรร 150,099 บาท 
     2) สิทธิ อปท. เรียกเก็บ 348,205.35 บาท ชดเชย 298,301.90 บาท ส่วนต่าง -49,903.45 
บาท รอจัดสรร 30,958 บาท 
     3) สิทธิ กรมบัญชีกลาง เรียกเก็บ 2,640,739.53 บาท ชดเชย 2,548,454.03 บาท ส่วนต่าง -
92,285.50 บาท รอจัดสรร 261,871 บาท 
     4) สิทธิ ประกันสังคม เรียกเก็บ 1,402,199 บาท ชดเชย 770,224.54 บาท ส่วนต่าง -
631,974.46 บาท รอจัดสรร 878,568 บาท 
     5) สิทธิ แรงงานต่างด้าว เรียกเก็บ 108,333 บาท ชดเชย 44,303.83 บาท ส่วนต่าง               
-64,029.17 บาท รอจัดสรร 108,183 บาท  
     6) สิทธิ ผู้มีปัญหาสถานะฯ เรียกเก็บ 50,289 บาท ชดเชย 0 บาท ส่วนต่าง -50,289 บาท รอ
จัดสรร 50,119 บาท 
     7) สิทธิ พรบ. เรียกเก็บ 770,999 บาท ชดเชย 571,887.45 บาท ส่วนต่าง -199,111.55 บาท 
รอจัดสรร 56,782 บาท 
              รวม เรียกเก็บ 6,470,146.88 บาท ชดเชย 4,982,496.48 บาท ส่วนต่าง -1,487,650.40 
บาท รอจัดสรร 1,536,580 บาท 
 2. ปัญหาที่เกิดขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่ีใช้ในการเรียกเก็บ, เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน, ไม่มีการบันทึกลูกหนี้, ไม่มีการสอบทานยอด 
ที่ประชุม – ให้สรุปชดเชยที่ไม่ได้ส่วนต่างในแต่ละส่วน เป็นเพราะอะไร 



   - การเคลมประกันสังคม / ต่างด้าว มอบหมายให้คุณปพิชญา เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบและส่ง
ข้อมูล มอบหมายให้คุณพุทธิพงศ์ เป็นลูกมือในการท าข้อมูลอย่างเดียว 
   - การเบิกจ่าย อัตราการเคลม UC ต่างๆ ให้น าวาระของงานประกันเข้าท่ีประชุม PCT ด้วย 
   - ให้นัดประชุม PCT ภายในสัปดาห์หน้า 
   - วิเคราะห์ปัญหาการเคลม UC ปี 60 – 61 สาเหตุที่ไม่สามารถเคลมได้ เข้าในที่ประชุมลดต้นทุน
รอบถัดไป 
 
 
 
        เลิกประชุม เวลา 12.30 น. 
                  นางสาวปิยะวรรณ  เกษมศรี   
             ผู้บันทึกการประชุม 


