
 
  บันทึกข้อความ 

 

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

 

ที ่  อด 0032.301/127  วันที่     11  มกราคม  2565 
 

 

เรื่อง 
  

  ขออนุมัติด ำเนินกำรจัดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศเจ้ำหน้ำที่ใหม่  
 

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

  เรื่องเดิม  
  ตามที่โรงพยาบาลหนองวัวซอ ได้อนุมัติแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ให้ด าเนินการจัด
หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างใหม่ทุกคน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ใหม่ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการพัฒนาของ
องค์กร การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ สร้างสัมพันธภาพที่ดี อันน าไปสู่การสร้างครือข่ายที่ดีระหว่างหน่วยงาน
ภายในองค์กร เสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระท าผิด
วินัย และเพ่ือเสริมสร้างให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกป่ระชาชนผู้มารับบริการต่อไป 

  

  ข้อพิจารณา 
  ในการนี้คณะกรรมการ HRD จึงขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงิน
ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแจ้งเวียนให้หน่วยงานส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ใหม่ เพ่ือ
เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ที่คุณศุภิสรา  โคตรบุตร งาน NCD ภายในวันที่ 26 มกราคม 2565 ให้การ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://nwshospital.com/2018 
โรงพยาบาลหนองวัวซอ องค์กรคุณธรรม (ITA) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ/ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  ข้อเสนอ    
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิสั่งการแจ้งเวียน จะเป็นพระคุณ 
 

        
 
 

(นายเมธินทร์  ขอบุญส่งเสริม) 
ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ประธานคณะกรรมการ HRD 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

   อนุมัต ิ
   อนุญาตเผยแพร่            

 

 
 (นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

 

(ส าเนาคู่ฉบับ) 

http://nwshospital.com/2018


ก ำหนดกำรจัดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศเจ้ำหน้ำที่ใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

วันที่  ๙  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๕  เวลำ  ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  โรงพยำบำลหนองววัซอ 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข  คปสอ.หนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.หนองวัวซอ       ภารกิจประจ า / พื้นฐาน  คปสอ.หนองวัวซอ 

     1. ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข.......ข้อ บุคลากรเป็นเลิศ (People  Excellence)       2. ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี ข้อ บุคลากรเป็นเลิศ (People  Excellence)      
  3. ประเด็นมุ่งเน้น สสจ.อุดรธานี ข้อ การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 4. ตัวชี้วัด สสจ.อุดรธานี ข้อ  
  5. ยุทธศาสตร์ คปสอ......ข้อ บุคลากรเป็นเลิศ (People  Excellence)  

 
6. ประเด็นมุ่งเน้น คปสอ...ข้อ บุคลากรเป็นเลิศ (People  Excellence)  

7 .ตัวชี้วัด  คปสอ....ข้อ ร้อยละ ของหน่วยงานในสังกัด รพ.หนองวัวซอ/ สสอ./ รพ.สต. มีองค์กรแห่งความสุขที่ได้คุณภาพมาตรฐานร้อยละ ๒๐ 
    งานพัฒนาบุคลากร  

        แหล่งงบประมาณ (     ) เงินบ ารุง (  /  ) งบ สปสช. (   ) งบอุดหนุน (    ) งบประกันสังคม (    ) งบกองทุนโรคเรื้อรัง.................................. 

 
แผนงาน/โครงการ 

(1) 

 
วัตถุประสงค์ 

(2) 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

(3) 

 
วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดงบประมาณ 

(4) 

ระยะเวลา /งบประมาณ 
(ระบุ เดือนที่จะด าเนินการและจ านวน งปม.) (5) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
ไตรมาส 1 
(ตค-ธค) 

ไตรมาส 2 
(มค-มีค) 

ไตรมาส 3 
(เมย.-มิย.) 

ไตรมาส 4 
(กค.-กย.) 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 1.เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้ เจ้าหน้าท่ีใหม่ 1. เขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ  5,400   5,300     

ปีงบประมาณ 2565 เข้าใจสภาพแวดล้อมการ รพ.หนองวัวซอ  2. จัดท าเอกสารการประชุมพร้อม /ประสานวิทยากร/           

  ท างานในหน่วยงาน 30 คน    ประสานเจ้าหน้าท่ีใหม่           

  
 

  3. ด าเนินการอบรม/สรุป/ประเมินผล           

  2.เพื่อให้บุคลากรใหม่เข้า   1. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 30คนx2มื้อ/1วันx30บาท           

  ใจแนวทางในการปฏิบัติงาน    = 1,800 บาท           

  ระเบียบวินัย สิทธิประโยชน์   2. ค่าอาหารกลางวัน30คนx1วันx80บาท= 2,400 บาท            

   และสวัสดิการต่างๆ   3. ค่าผ้าป้ายไวนิล 1 ป้าย จ านวนเงิน 300 บาท           

      4. ค่าเอกสารการประชุม 40บาท/ชุด *30 คน จ านวน           

      เงิน 1,200 บาท           

      5. ค่าจัดท าวีดีทัศน์และสื่อการสอน 5,000 บาท            

      รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 10,700 บาท           

งบประมาณ ให้ลงยอดเต็มรายกิจกรรม 
       

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

วัน/เดือน/ป :  25  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 
 

หัวข้อ : MOIT 21 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช ้
                        หลักสูตรต้าน ทุจริตศึกษา     
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินจัดโครงการ/แผนการจัดอบรมฯ 
- โครงการ/แผนการจัดอบรมฯ 
- รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 
- บันทึกข้อความรายงานการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 
- รายงานการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 
- ภาพกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 

 

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 
 
 


