
 
  บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   งาน HRD   โรงพยาบาลหนองวัวซอ  โทร. 0-4228-5896 ต่อ 133 
 

 

ที ่  อด 0032.301/  วันที่     25  กุมภาพันธ์  2565 
 

 

เรื่อง 
  

  รายงานการจัดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่  
 

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

  เรื่องเดิม  
  ตามที่คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ให้ด าเนินการจัดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างใหม่ทุกคน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ใหม่ที่เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการพัฒนาขององค์กร การบริหารงานบุคคล 
สวัสดิการ สร้างสัมพันธภาพที่ดี อันน าไปสู่การสร้างครือข่ายที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร เสริมสร้างพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระท าผิดวินัย และเพ่ือเสริมสร้างให้การ
บริหารราชการเกิดความโปร่งใส ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้มารับบริการ แล้วนั้น 

  

  ข้อพิจารณา 
  ขอเรียนว่าการจัดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 
9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ได้ด าเนินเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานการจัดอบรมหลักสูตรฯ 
ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
 

  ข้อเสนอ    
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิจะเป็นพระคุณ 

 
 
 

(นายเมธินทร์  ขอบุญส่งเสริม) 
ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ประธานคณะกรรมการ HRD 

 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

   อนุมัต ิ
   อนุญาตเผยแพร่            

 

        
 (นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

 

(ส าเนาคู่ฉบับ) 



รายงานผลการจัดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  โรงพยาบาลหนองววัซอ 

 
  ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ให้ด าเนินการจัดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่
ใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างใหม่ทุกคน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ใหม่ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการพัฒนาขององค์กร การ
บริหารงานบุคคล สวัสดิการ สร้างสัมพันธภาพที่ดี อันน าไปสู่การสร้างครือข่ายที่ดีระหว่างหน่วยงานภายใน
องค์กร เสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระท า
ผิดวินัย และเพ่ือเสริมสร้างให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้มารับ
บริการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงพยาบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
แล้วนั้น 
 
  ขอเรียนว่าการจัดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ได้ด าเนินเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานการจัดอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ 

 
ก าหนดการจัดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  โรงพยาบาลหนองวัวซอ 

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม 
๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. - ลงทะเบียน 

- Pre-test  
 ๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. - เปิดการปฐมนิเทศและชี้แจงนโยบาย 

โดย นายแพทย์ปกรณ์  จารักษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น. - ชี้แจงแนวทางการพัฒนาบุคลากร การท าแผนรายบุคคล JD / JS 

โดย ทันตแพทย์เมธินทร์ ขอบุญส่งเสริม ประธานคณะกรรมการ HRD 
 ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. - กฎระเบียบข้าราชการ  การลา  สิทธิประโยชน์ต่างๆ  

- แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระท าผิดวินัย  
โดย คุณเบญจมาศ  ช านาญไพร  หัวหน้างานบุคคลากร 

 ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. - การเงิน/การบัญชี 
- คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
โดย คุณสมัชญา  พัศดร  นักวิชาการเงินและบัญชี 

 ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. - ชี้แจงการประเมิน core competency / JD / JS 
- ปิดการปฐมนิเทศ 

 



ภาพถ่ายระหว่างการอบรม 
หลักสูตรปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  โรงพยาบาลหนองววัซอ 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 



รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
หลักสูตรปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  โรงพยาบาลหนองววัซอ 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

วัน/เดือน/ป :  25  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 
 

หัวข้อ : MOIT 9 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง  
                       และพัฒนาทางด้าน จริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย    
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินจัดโครงการ/แผนการจัดอบรมฯ 
- โครงการ/แผนการจัดอบรมฯ 
- รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 
- บันทึกข้อความรายงานการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่  
- รายงานการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 
- ภาพกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 

 

Link ภายนอก : http://www.nwshospital.com/2018/announce.php 
 

หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... 
  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
เมธินทร์  ขอบุญส่งเสริม 

(นายเมธินทร์  ขอบุญส่งเสริม) 
ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 

วันที่  25  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 
 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
ปกรณ์ จารักษ์ 

(นายปกรณ์  จารักษ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

วันที่  25  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ศุภชัย  รินน้อย 

(นายศุภชัย  รินน้อย) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  25  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 
 
 


