
  

         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลกุดบาก อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

ท่ี  สน 0032.301/…………………….……………………..…วันท่ี……15 กันยายน 2565…………….……………………….. 
เรื่อง  ขออนุมัติเผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2565 

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลกุดบาก ทุกท่าน 

  ตามที่ โรงพยาบาลกุดบาก จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2565 ตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซ่ึงเป็นนโยบาย ของ ป.ป.ช. นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก จึงขออนุมิน าแผนพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2565 ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของโรงพยาบาลกุดบากต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

       

             
 
 

     (นายรังสรรค์ ดวงพุฒ) 
        นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
 
 
 
          
 
 

                       (นายธนวรรษ หาญสุริย์) 
                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดบาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก 

ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
ชือ่หน่วยงาน : .....กลุ่มงานบริหารทั่วไป...โรงพยาบาลกุดบาก........................................................................ 
วัน/เดือน/ปี : .............15...กันยายน...2565................................................................................................. 

 หัวข้อ: .....แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2565...................................................................................... 
 รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

        .....แผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2565.......................................................................................    
        ............................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
......................... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... . ... ................. 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 

 

 

(นายรังสรรค์ ดวงพุฒ) (นายธนวรรษ หาญสุริย์) 
ต าแหน่ง   นายช่างเทคนิคช านาญงาน 

วันที่......15.....เดือน..กันยายน...พ.ศ...2565...                    
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดบาก 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันที่......15.....เดือน..กันยายน...พ.ศ...2565... 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 
(นายอภิชัย  ทิพย์ค ามี) 

ต าแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันที่....15......เดือน..กันยายน...พ.ศ...2565... 

 

 



  

แผนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลกุดบาก ท่ีขอแสดงความจ านงเพ่ือฝึกอบรมภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ระดับอบรม ระยะส้ัน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระดับ ประเภท หน่วยบริการ หลักสูตรท่ีสมัคร อายุ(ปี) 
อายุราชการ

(ปี) 
หมายเหตุ 

1 น.ส.ธาราทิพย์ ไชยวุธ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ รพ.กุดบาก 
การอบรมฟ้ืนฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ทั่วไป 

43 20  

2 น.ส.ศิรินภา สุโต พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ รพ.กุดบาก 
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวช
ปฏิบัติทั่วไป 

39 12  

3 น.ส.ศิรินภา สุโต พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ รพ.กุดบาก 
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามแผน
กระทรวงฯ 

39 12  

4 นางทิพย์วรรณ วงศรีลา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ รพ.กุดบาก 
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวช
ปฏิบัติทั่วไป 

34 9  

5 นางสาวสุนิสา ลามค า พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบ้ติการ ข้าราชการ รพ.กุดบาก การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 31 3  
6 น.ส.เพ็ญศรี วงศรีลา พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ วิชาการ รพ.กุดบาก พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 53 34  

7 น.ส.ช่อเอ้ือง กลิ่นอุบล 
นักวิชาการ
สาธารณสุข 

ช านาญการ ข้าราชการ รพ.กุดบาก การอบรมฟ้ืนฟู CDCU 41 17  

8 นางกมลทิพย์ ศรีหานาม 
นักวิชาการ
สาธารณสุข 

ช านาญการ ข้าราชการ รพ.กุดบาก การอบรมฟ้ืนฟู CDCU 39 16  

9 นางสาวกนกพร ใจส่อง 
นักวิชาการ
สาธารณสุข 

ปฏิบัติการ ข้าราชการ รพ.กุดบาก การอบรม CDCU 25 2  

 

 ผูเ้สนอ    ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ  ลงชื่อ   ผู้อนุมัติ ล ง ชื่ อ
 
   (นางสาวกานดา พิษสุวรรณ)      (นายรังสรรค์ ดวงพุฒ)     (นายธนวรรษ หาญสุริย์) 
     เจ้าพนักงานธุรการ               นายช่างเทคนิคช านาญงาน        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดบาก 
 
 



  

 
แผนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลกุดบาก ท่ีขอแสดงความจ านงเพ่ือฝึกอบรมภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ระดับอบรม ระยะส้ัน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระดับ ประเภท หน่วยบริการ หลักสูตรท่ีสมัคร อายุ(ปี) 
อายุราชการ

(ปี) 
หมายเหตุ 

10 นายสมเกียรติ กันโฮมภู นักรังสีการแพทย์ ช านาญการ ข้าราชการ รพ.กุดบาก 
อบรมหลักสูตรผู้บริหารการ
สาธารณสุขในระดับการ 

56 35  

11 น.ส.อริสา สาริศรี 
นักวิชาการ
สาธารณสุข 

- 
ลูกจ้าง
ชั่วคราวราย
เดือน 

รพ.กุดบาก การอบรมCDCU 25 2  

12 น.ส.ธาราทิพย์ ไชยวุธ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ รพ.กุดบาก 
การอบรมฟ้ืนฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ทั่วไป 

43 20  

 
 

 ผู้เสนอ    ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ  ลงชื่อ   ผู้อนุมัติ ล ง ชื่ อ
 
   (นางสาวกานดา พิษสุวรรณ)      (นายรังสรรค์ ดวงพุฒ)     (นายธนวรรษ หาญสุริย์) 
     เจ้าพนักงานธุรการ               นายช่างเทคนิคช านาญงาน        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดบาก 
 


