
ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่
ใหม่ 

โรงพยาบาลโนนไทย 



 
Strong  

จติ พอ เพยีง ตา้นทจุรติ 
โรงพยาบาลโนนไทย 

 









ข้อมูลทั่วไป 

- 10 ต าบล    133  หมู่บ้าน 
- จ านวนหลังคาเรือน  18,738  หลัง 
- ประชากรทั้งหมด  71,787  คน 
- อบต. 3 เทศบาล  9  แห่ง 
- เทศบาล  3  แห่ง 
- วัด ส านักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ 89  แห่ง 
- โรงเรียน  46  โรง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  26  ศูนย ์
-   รพ.สต.   12  แห่ง 
-   โรงพยาบาล    1  แห่ง 
-   อสม.   1,756  คน 

พื้นที่ 546.12 ตร.กม. (340,700 ไร่) 

โรงพยาบาล จ านวนเตยีงจรงิ Total AdjRW 
อตัราครอง

เตยีง 
Active bed CMI 

รพ.โนนไทย 66 3,889.41 82.15 49.29 0.67 



แผนผัง 



1. กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
2. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และรังสี

วิทยา 3. กลุ่มงานทันตกรรม 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

4. กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

5. กลุ่มงานการแพทย์ 6. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู และแผน
ไทย 

7. กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ทางการแพทย์ 

8. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูิและองค์
รวม  9. กลุ่มงานการพยาบาล 

10. ฝุายแผนงานและการตลาด 



อัตราก าลังของบุคลากร เดือน เม.ย. 2564 

สายวิชาชีพ  
รพ.โนนไทย 

จ านวนที่มีอยู่ บุคลากร : ประชากร หมายเหตุ 

แพทย ์ 9      1 : 8,973 ขาด 5 

ทันตแพทย ์ 5      1 : 17,947 - 

เภสัชกร 7      1 : 10,255 เกิน 1 

พยาบาลวิชาชีพ 66      1 : 1,158 

สหวิชาชีพอื่นๆ 142       

รวมทั้งสิ้น 229       



  โทษทางวินัย 

ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน 

√ ร้อยละ 2,4 
จ านวน 1-3 

เดือน 

ร้อยละ 2,4  

√ √ √ 

√ √ √ 

√ √ - 
 

ตักเตือน 

ประเภท 

1. ข้าราชการ 

2. ลูกจ้างประจ า 

3. พนักงานราชการ 

4. พนักงานกระทรวงฯ 

5. ลูกจ้างชั่วคราว 
  (รายเดือน/รายวัน) 

ปลดออก ไล่ออก 

√ √ 

√ √ 

- √ 

√ √ 

เลิกจ้าง 

ไม่ร้ายแรง ร้ายแรง 



ตัวอย่างการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

   ๑. ประพฤติตนเป็นคนเสเพล                      
   ๒. เสพของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได ้
   ๓. หมกมุ่นในการพนัน 
   ๔. กระท าอนาจาร 
   ๕. มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว 
   ๖. กระท าความผิดอาญา 
   ๗. ปลอมลายมือชื่อไปหาประโยชน์  
   ๘. เบิกเงินเกี่ยวกับสิทธิประโยชน/์สวัสดิการ เท็จ 
   ๙. เบิกค่าเช่าบ้านเท็จ 
 ๑๐. เรียกรับเงินในการสอบและคัดเลือกเข้าท างาน 



ระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกาย 

 ข้าราชการ/ลูกจ้าง ชาย ไม่ให้ไว้ผมยาวปิดตีนผม 

 ข้าราชการ/ลูกจ้าง หญิง ไม่ให้สวมกระโปรงสั้นเหนือเข่า 

 ข้าราชการ/ลูกจ้าง ชาย/หญิง ไม่ให้คาดเข็มขัดใต้สะดือ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2516 
เรื่องการไว้ผมและแต่งกายเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน        



 
พระราชบัญญัติระเบียบ 

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
มาตรา ๓๙    

วันเวลาท างาน วันหยุดราชการ   
ตามประเพณี วันหยุดราชการประจ าปี 

และการลาหยุดราชการของ 
ข้าราชการพลเรือน   

ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 



พนักงานราชการ 

มีสิทธิลาไม่เกิน 30 วันท าการ  

โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลา 

ลูกจ้างชั่วคราว 

รายเดือน มีสิทธิลาปุวย 15 วันท าการ  

โดยได้รับค่าจ้าง, ปฏิบัติงานปีแรกมีสิทธิลา 8 
วันท าการ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

มีสิทธิลาไม่เกิน 45 วันท าการ 

 โดยได้รับค่าจ้าง ระหว่างลา 

รายวัน อายุงาน 6 เดือน 1 วัน – 5 ปี  

มีสิทธิลาปุวย 5 วันท าการ อายุงาน 5 ปี 1 
วัน มีสิทธิลาปุวย 10 วันท าการ  

(การลาทุกครั้งต้องมีใบรับรองแพทย์ของ รพ.รัฐ) 

(1) ลาปุวย 

14 



 
ข้าราชการ-ลูกจ้างประจ า 

มีสิทธิลาได้ 90 วัน 
 โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

(มีสิทธิลากิจเลี้ยงดูบุตรต่อได้ 150 วันโดยไม่ได้
รับเงินเดือน) 

 

พนักงานราชการ 

มีสิทธิลาได้ 90 วัน โดยได้รับ
ค่าจ้างระหว่างลาได้ไม่เกิน 45 วัน 
และมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อ
คลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม 

ลูกจ้างชั่วคราว 

มีสิทธิลาได้ 90 วัน โดยได้รับค่า
ข้างระหว่างลาได้ไม่เกิน 45 วัน 

และมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อ
คลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

มีสิทธิลาได้ 90 วัน โดยได้รับค่า
ข้างระหว่างลาได้ไม่เกิน 45 วัน 

และมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อ
คลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม 

(2) ลาคลอดบุตร 
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ข้าราชการ-ลูกจ้างประจ า 

มีสิทธิลาไม่เกิน 15 วันท าการ 
ในช่วงการลาคลอดบุตรของภรรยา 

(เสนอใบลาภายใน 90 วันนับแต่วันที่ภริยาคลอด) 

ต้องเป็นภริยาโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

 

พนักงานราชการ 

ไม่มีสิทธิลา 

ลูกจ้างชั่วคราว 

ไม่มีสิทธิลา 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 15 วันท าการ 
ต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง โดยได้รับ

ค่าจ้างระหว่างลา 
(เสนอใบลาภายใน 30 วันนับแต่วันที่ภริยาคลอด) 

(3) การลาไป
ช่วยเหลือภริยาที่

คลอดบุตร  
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ข้าราชการ-ลูกจ้างประจ า 

มีสิทธิลากิจ 45 วันท าการ และมีสิทธิลากิจเลี้ยง
ดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร 150 วันท า

การ 

ปีแรกมีสิทธิลา 15 วันท าการ 

 

พนักงานราชการ 

มีสิทธิลากิจ 10 วันท าการ เข้าท างานไม่ถึงหนึ่งปี 
ทอนสิทธิลงตามระยะเวลา (อยู่ที่ดุลยพินิจของ

หัวหน้า) 

ลูกจ้างช่ัวคราว 

ลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา, ปฏิบัติงานไม่ครบ 6 เดือน
ไม่มีสิทธิลา  

(อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้า) 

*มติที่ประชุม กบห. รพ.โนนไทย 5/2548 วันที่ 9 
ก.พ.2548 ลาจ าเป็นกิจได้ไม่เกิน 10 วัน ให้ได้รับค่าจ้าง

ระหว่างโดยพิจารณาเหตุผลความ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

ลาโดยได้รับค่าจ้าง 15 วันท าการ, ปฏิบัติงานปี
แรก ได้รับค่าจ้าง 6 วันท าการ (อยู่ในดุลยพินิจ

ของหัวหน้า) 

(4) ลากิจส่วนตัว 
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พนักงานราชการ 

มีสิทธิลาพักผ่อน 10 วันท าการ มี
สิทธิน าวันลาสะสมรวมกับปี

ปัจจุบันได้ไม่เกิน 15 วันท าการ 

ลูกจ้างชั่วคราว 

มีสิทธิลาพักผ่อน 10 วันท าการ  

ไม่มีสิทธิสะสมวันลา 

พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ 

มีสิทธิลาพักผ่อน 10 วันท าการ มี
สิทธิน าวันลาสะสมรวมกับปี

ปัจจุบันได้ไม่เกิน 15 วันท าการ 

รายวัน อายุงาน 6 เดือน 1 วัน – 5 ปี     

มีสิทธิลาพักผ่อน 5 วันท าการ  

อายุงาน 5 ปี 1 วัน มีสิทธิลาพักผ่อน 10 วัน
ท าการ  

(ไม่สะสมวันลา) 

(5) ลาพักผ่อน 
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ข้าราชการ-ลูกจ้างประจ า 

มีสิทธิลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 120 
วัน 

(ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี)  

 

พนักงานราชการ 

มีสิทธิลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 120 
วัน 

(ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 4 ปี) 

ลูกจ้างชั่วคราว 

ลาได้โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง
ระหว่างลา 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

มีสิทธิลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 120 
วัน 

(ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 4 ปี) 

(6) ลาอุปสมบท
หรือลาไปประกอบ 

พิธีฮัจย ์
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ข้าราชการ-ลูกจ้างประจ า 

ตามหมายเรียก 

 

พนักงานราชการ 

ตามหมายเรียก 

ลูกจ้างชั่วคราว 

ตามหมายเรียก 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

ตามหมายเรียก 

(7) ลาเข้ารับการ
ตรวจเลือกหรือเข้า
รับการเตรียมพล 
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ข้าราชการ-ลูกจ้างประจ า 

ตามหลักสูตร โดยได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา 

 

พนักงานราชการ 

ไม่มีสิทธิลาศึกษา ลาฝึกอบรมได้
ตามความต้องการของส่วนราชการ 

ลูกจ้างชั่วคราว 

ไม่มีสิทธิลาศึกษา ลาฝึกอบรมได้
ตามความต้องการของส่วนราชการ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ 

ลาศึกษาได้ไม่เกิน 2 ปี และต้อง
เป็น พกส.ที่จ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 

2 ป ี

(8) ลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม 

ปฏิบัติการวิจัย หรือ
ดูงาน 
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ข้าราชการ-ลูกจ้างประจ า 

ให้นับเวลาระหว่างลาเหมือนเป็นเวลา
ราชการแต่ไม่ได้รับเงินเดือน และต้อง

กลับมารายงานตัวภายใน 15 วัน 

 

พนักงานราชการ 

ไม่มีสิทธิลา 

ลูกจ้างชั่วคราว 

ไม่มีสิทธิลา 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

ไม่มีสิทธิลา 

(9) ลาไป
ปฏิบัติงานใน

องค์การระหว่าง
ประเทศ 
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ข้าราชการ-ลูกจ้างประจ า 

ลาได้ไม่เกิน 2 ปี, กรณีจ าเป็นลาต่อ
ได้อีก 2 ปี แต่เมื่อรวมกันแล้วต้อง
ไม่เกิน 4 ปี หากเกิน 4 ปีให้ลาออก

จากราชการ 

 

พนักงานราชการ 

ไม่มีสิทธิลา 

ลูกจ้างชั่วคราว 

ไม่มีสิทธิลา 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

ไม่มีสิทธิลา 

(10) ลาติดตามคู่
สมรส 
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ข้าราชการ-ลูกจ้างประจ า 

ลาได้ตามระยะเวลาหลักสตูร แต่ไม่
เกิน 1 ปี 

 

พนักงานราชการ 

ไม่มีสิทธิลา 

ลูกจ้างชั่วคราว 

ไม่มีสิทธิลา 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

ไม่มีสิทธิลา 

(11) ลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้าน

อาชีพ 

24 



ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  
(Zero Tolerance & Clean Thailand) 

โรงพยาบาลโนนไทย 

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 





คุณธรรมและความโปรง่ใส     คือหัวใจของการบรหิาร 

ปฏิบัตหินา้ทีม่ีธรรมาภบิาล      องคก์รยอ่มผา่นการประเมิน 



ค่าตอบแทน 
1. เงินเดือน ได้รับตามแรกบรรจุตาม กพ.ก าหนด 

2. เงินประจ าต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก าหนด (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล)  

- ระดับช านาญการ 3,500 บาท 

- ระดับช านาญการพิเศษ 5,600 บาท 

- ระดับเชี่ยวชาญ 9,900 บาท 

3. ค่าไม่ท าเวชฯ แพทย์ 10,000 บาท  ทันตแพทย์ 10,000 บาท เภสัชกร 5,000 บาท 

4. พ.ต.ส.  

(กรณีลาปุวย ให้ได้รับ พ.ต.ส. ระหว่างลาได้ในปีงบประมาณหนึ่งไม่เกิน 60 วันท าการ) 

(กรณีลาคลอด ให้ได้รับ พ.ต.ส. ระหว่างลาไม่เกิน 90 วันท าการ) 

(กรณีลาศึกษา ให้ได้รับ พ.ต.ส. ระหว่างลาไม่เกิน 60 วันท าการ) 

- แพทย์ 5,000 /10,000 /15,000 บาท 

- ทันตแพทย์ 5,000 /7,500 /10,000 บาท 

- เภสัชกร 1,500 /3,000 บาท   ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- พยาบาล 1,000 /1,500 /2,000 บาท 

- กลุ่มสหวิชาชีพ 1,000 บาท 

5. ฉ.5 (OT) 

6. ฉ.11  

(กรณีมีค าสั่งให้ไปฝึกอบรม ให้นับรวมเป็นวันท าการได้ไม่เกิน 90 วัน) 

 



ฉ.5 
330 



ฉ.11 



หลกัเกณฑ ์HRD รพ.โนนไทย 2563 

ขาดแคลน/ผลประโยชน์
ต่อประชาชน 

กลับมาปฏิบัตงิานที ่รพ.
โนนไทย 2 เท่า 

หัวหน้า/กรรมการ/ผอ. 
พิจารณา 

ปฏิบัติงานที่ รพ.โนนไทย 
3 ปี 

อนุมัติในแผนการเงิน รพ. 
ใช้สิทธิ์ ป.ตรี ป.โท  

คนละ 1 ครั้ง 

ผลต่อการบรรจุ 
เรียงล าดับตามขั้นตอน 

ท าสัญญากับ รพ. 
ต้องการศึกษาหลายคน 
คนแรกกลับ/มีทดแทน 






