
ฉบับที่ 4165 
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ปีฉลู ข้ึน 12 ค่่า เดือน 6 

วิสัยทัศน์ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

อัตลักษณ์ รพ. อย. “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้้าใจ” 

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม  

เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริการด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย” 

             บ้านเราเช้านี ้
ข่าวสารส้ันฉับไวเชื่อถือได้ 

ให้โชคดีมีชัยในวันเกิด 

สุขประเสริฐเกิดคุณบุญรักษา 

มีชื่อเสียงลือเลื่องเปรื่องปรีชา 

ปรารถนาสิ่งใดสมใจเทอญ 

ข่าว 

                     ขอเชิญ พยาบาลทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวัน
พยาบาลสากล “ปกป้องสนับสนุนและลงทุนในวิชาชีพพยาบาลเพื่อ
คุ้มครองสุขภาพโลก”ในวันนี้เวลา 08.30-12.00น. ณ ห้องประชุม  
อูท่อง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Fit Firm Fin ปี 65) 
  ด้วยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 
การ Fit Firm Fin ปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะ
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลและส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีเห็นความส าคัญของ
การรับประทานอาหารโภชนาการท่ีเหมาะสม ปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บโดยจะจัดโครงการอบรมในวันท่ี 14 มิ.ย.65 เวลา 08.30-
16.30 น. ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ    
   จึงขอให้หน่วยงานส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจ านวนหน่วยงานละ 1-2 คน ภายในวันท่ี 9 มิ.ย.65 

ขอเชิญ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังที่ 5/2565 ในวันนี้ 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอูท่อง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ

8 เทรนด์ ธุรกิจอาหารยั่งยืน 

คุณพัชรี ทุเรียนงาม พ.พุทไธ 5 B 
คุณนุจรี เงินมาก วิสัญญี 

คุณโสภา พิศาภาค งานพัสดุ 
คุณสุภาภรณ์ อันธพันธ์ ศูนย์จัดเก็บรายได้ 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากงานบริหารทั่วไป 
    ในวันนี้ (12 พ.ค.65) ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. การไฟฟ้า
จังหวัดฯ จะท าการตัดไฟฟ้าในเขตบ้านพักราชการเพื่อซ่อมหม้อ
แปลงไฟฟ้าและเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นการซ่อม
บ ารุงรักษาตามรอบ 

    ขอเชิญ หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน เข้าร่วมปรึกษาหารือ ในการจัดสถานท่ีอบรมและขอ
สนับสนุนบุคลากรรวมท้ังอ านวยความ สะดวกในการด าเนินจัด
โครงการอบรม “หลักสูตรรองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลในสังกัดกรม
ต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นท่ี 16/2565  
ใน Module 3 ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.-1 ก.ค.65  
จึงขอเชิญบุคคลท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีแจ้งเวียนเข้าร่วม 
ประชุมในวันท่ี 20 พ.ค.65 เวลา 14.30 น.  
ณ ห้องประชุมปราสาททอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

ประกันสังคม แจ้ง ผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบ
อัตราใหม่ลดลงได้แล้ววันนี้ ระบุ ไม่ต้องกังวล กรณี
จ่ายเงินสมทบเต็มจ้านวน งวดเดือน ก.พ. – ก.ค. 65 
ขอรับเงินคืนในส่วนที่ช้าระเกินได้แล้ว 
   เลขาธิการส านักงานประกันสังคมเปิดเผยว่า ตามท่ีพระ
ราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตน 
ม.40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ ต่ออีกเป็นระยะเวลา  
6 เดือน ในงวดเดือน ก.พ. – ก.ค.65 เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนผู้ประกันตน ซึ่งผู้ประกันตน ม.40 สามารถจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราใหม่ 3 ทาง เลือกคือ 
ทางเลือกที่ 1 จากเดิมจ่าย 70 บาท/เดือน อัตราใหม่จ่ายเป็น 
42 บาท/เดือน - ทางเลือกที่ 2 จากเดิมจ่าย 100 บาท/
เดือน อัตราใหม่จ่ายเป็น 60 บาท/เดือน - ทางเลือกที่ 3 
จากเดิมจ่าย 300 บาท/เดือน อัตราใหม่จ่ายเป็น 180 บาท/
เดือน 
   กรณีผู้ประกันตน ม.40 ท่ีได้ช าระเงินสมทบเต็มจ านวนใน
อัตราเดิม ก่อนหน้าประกาศกฎกระทรวงลดอัตราเงินสมทบ
ออก สามารถด าเนินการยื่นค าร้องขอรับเงินคืนในส่วนท่ีช าระ
ไว้เกินจ านวนได้ โดยดาวน์โหลดแบบ ฟอร์มการขอรับเงินคืน 
(สปส.1-40/7) ในเว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม 
www.sso.go.th พร้อมแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย,ธ.กรุงศรีอยุธยา,ธ.ก.ส.และ   
ธ.ออมสิน ซึ่งเป็นบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์มายังส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นท่ี/จังหวัด/สาขา หรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
โดยไม่ต้องเดินทางมา ณ ส านักงานประกันสังคม ท้ังนี้ 
ส านักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้ประกันตนตามท่ีแจ้งไว้ 
      ครม. 10 พ.ค. เห็นชอบชงแก้ พ.ร.บ.ประกันสังคม 
เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ (ให้สามารถน าเงินชราภาพบางส่วน
ออกมาใช้ได้) และประโยชน์ทดแทน ปรังปรุงผู้ชราภาพจาก 
60 ปีบริบูรณ์ เป็น 55 ปีบริบูรณ์ – ขยายอายุผู้ประกันตนให้
ได้รับการคุ้มครองในระบบ โดยจะเสนอเป็นกฎหมายเข้าสู่การ
พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 



                            ท่องไปในโลกกว้าง 
ฉบับที่ 4152 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 

ท่องไปในโลกกว้าง 
ฉบับที่ 4129 วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 

ท่องไปในโลกกว้าง 
ฉบับที่ 4165 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 


