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ค าน า  
 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลขุขันธ์ คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลขุขันธ์ มีบทบาทหน้าที่หลักในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลขุขันธ์ ให้
เป็นระบบราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นการเพ่ิมช่องทางในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับประชาชน 
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต โรงพยาบาลขุขันธ์ฉบับนี้ จึงจัดท าขึ้น เพื่อเป็นแนว
ทางการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของโรงพยาบาลขุขันธ์ ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ร้องเรียนจ าเป็นต้องมีข้ันตอน/
กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 

 
โรงพยาบาลขุขันธ์ 
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กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
โรงพยาบาลขุขันธ์  

 
 

                                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                           
 

 
                  
 

         (นางสาวธีร์ชญาน์  วง์ขันธ์)                                                       
    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                 

                
 

 
            ผู้อนุมัติรับรอง 

  
  
  
 (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
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กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ  

โรงพยาบาลขุขันธ์ 
 
๑.หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ ได้ 
ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน  ์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เพ่ือ  
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์  
ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มี  
การ ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ อ านวยความสะดวก และได้รับ การตอบสนอง 
ความ ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอจึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาล ขุขันธ์  เ พ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบั ติ ง าน  
 
๒.วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ  

๒.๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุขันธ์ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลขุขันธ์ หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๒.๒ เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลขุขันธ์ มีข้ันตอน/ กระบวนการ  
และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

๒.๓. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
๒.๔. เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงพยาบาลขุขันธ์ทราบกระบวนการ  
๒.๕. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการ ข้อร้องเรียน  

ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ  
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3. ค าจ ากัดความ  

เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ของ 
รัฐที่เก่ียวข้องกับโรงพยาบาลขุขันธ์ เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยา
ข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของโรงพยาบาลขุขันธ์ 
การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ  

การร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เพ่ือด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ผ่านช่องทาง 2 ทาง อันได้แก  ่ 

1. ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังที่ตั้งโรงพยาบาลขุขันธ์โดย  
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  

2. เว็บไซต์โรงพยาบาลขุขันธ์“ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลขุขันธ์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ”  
http://www.khukhan.go.th/index.php 
การร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระท าความผิดทางวินัย 
โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้ก าหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัยและได้ก าหนดโทษไว้ 
ทั้งนี ้อาจเป็นทั้งเรื่องเก่ียวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว  

ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีสิทธิเสนอ 
ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อโรงพยาบาลขุขันธ์ได้  

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลขุขันธ์  
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขุขันธ์  

หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลขุขันธ์ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขุขันธ์ 

การด าเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไข 
หรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีท่ีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อที่อยู่ชัดเจน  
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4. ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
   4.1 ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
1) การบริหารจัดการ  การที่สวนราชการด าเนินการดา้นการ  

บริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม 
ภาระต่อประชาชนคุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะ
ด าเนินการและประโยชนระยะยาวของราชการที่
จะได้รับประกอบกัน  

1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณ  
ร้องเรียนโดยกล่าวหาผูบ้ริหาร เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีพฤติกรรมส่อในทางไม่สุจริตหลาย
ประการ  
2. การบริหารงานพัสด ุร้องเรียนโดยกลา่วหา
ว่าผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมีพฤติกรรม
ส่อในทางไม่โปร่งใสหลายประการ  
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดย  
กล่าวหาว่าผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเก่ียวกับการแต่งตัง้ การเลื่อน 
ต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และ
การแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม  

2) วินัยข้าราชการ  กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์  
ขึ้นมาเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการ ปฏิบัติ
หน้าที่ และก าหนดแบบแผนความประพฤติ
ของข้าราชการ เพ่ือให้ ข้าราชการประพฤติ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยก าหนดให้ข้าราชการวางตัวให้
ถูกต้อง และเหมาะสมตามพ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการก าหนดไว้  

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วย
วินัยข้าราชการตามที่กฎหมายก าหนด  
ฯลฯ  

3) ค่าตอบแทน  การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ่มีเจตนารมณ์เพื่อการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหนา้ที่ทีป่ฏิบัติงานใน
หน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ และ
เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัตงิานนอกหน่วยบริการ หรือต่าง
หน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการ ไปในทางมิชอบหรือมีการทุจริต  

1. การเบิกจ่ายเงิน พตส.  
2. ค่าตอบแทนไมท่าเวชปฏิบัต ิ 
3. ค่าตอบแทนปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ  
4. ค่าตอบแทน อสม.  
5. ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิาน
ในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ  
ฯลฯ  

4) ขัดแย้งกับ
เจ้าหน้าที/่  
หน่วยงานของรัฐ  

การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของหน่วยงาน 
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือ หน่วยงานเก่ียวกับการ
กระท าการใดๆ ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างใด อย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียนหรือ
โรงพยาบาลขุขันธ ์

ปฏิบัติการใดที่ส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ  
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4.2 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4.2.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย  
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน  
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล 
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่ 

สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้  
4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)  

4.2.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือ 
สร้างข่าวที่เสียหายต่อเจ้าหน้าที่หรือโรงพยาบาลขุขันธ์ หรือบุคคลภายนอก  

4.2.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการ 
ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุขันธ์  

4.2.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหา 
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในการด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล  
และเก็บเป็นฐานข้อมูล  

4.2.6 ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้  
1) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยานแวดล้อมชัดเจน  

และเพียงพอที่จะทาการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 จึงจะ
รับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง  

2) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค าพิพากษาหรือ 
ค าสั่งที่สุดแล้ว  

3) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือองค์กร 
อิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ด าเนินการหรือด าเนินการแล้ว
ยังไม่มีผลความคืบหน้าทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์  

4) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกันนอกเหนือจาก 
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็น
เรื่องเฉพาะกรณี 
 

5. ขอบเขตและข้ันตอนการด าเนินการ  
5.1 ขอบเขต  
เริ่มจากหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ 

ชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลขุขันธ์  
โรงพยาบาลขุขันธ์ 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้  

1. ยื่นเรื่องร้องร้องเรียนมายังที่ตั้งของโรงพยาบาลขุขันธ์ โดย  
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  
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2. เว็บไซต์โรงพยาบาลขุขันธ์ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลขุขันธ์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ”  

http://www.khukhan.go.th/index.php 
ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมรับเรื่องร้องเรียน คัดแยกหนังสือวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้ง 

เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
พิจารณาสั่งการ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการหรือมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขุขันธ์ 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวน แล้วรายงานผลให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์
พิจารณาสั่งการ และแจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน รับ
รายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เสนอ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ จัดท า
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ (รายเดือน/รายปี) แล้วงานนิติการ เก็บเรื่อง  

5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
(1) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ  

จากช่องทางการร้องเรียนของโรงพยาบาลขุขันธ์ 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้  
1. ยื่นเรื่องร้องเรียนถึงโรงพยาบาลขุขันธ์โดย  
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  
2. เว็บไซต์โรงพยาบาลขุขันธ์ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลขุขันธ์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ”  

http://www.beunghos.net  
(2) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน  
(3) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน 

การทุจริตและประพฤติชอบ  
(4) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์
พิจารณาลงนาม  
(5) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ หรือเสนอแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน  
(6) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชดัเจน) ทราบ 

เบื้องต้นภายใน 15 วัน  
  (7) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
  (8) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์  
  (9) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์  
  (10) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร(รายเดือน/รายปี)  
  (11) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดเก็บเรื่อง  
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5.2 ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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6. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดท า Work Flow  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
ตามประกาศโรงพยาบาลขุขันธ์ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลขุขันธ์ อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

วัน/เดือน/ปี :    ๒๕   พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
หัวข้อ : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ๑. คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
          ๒. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

............................................................................................................................. .........................................................

..................................................................................................................................................... ................. 
Link ภายนอก : http://www.khukhan.go.th/FrmITADetail.php 

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

              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                               ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

                    (นางสาวธีร์ชญาน์  วง์ขันธ์)                                     (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
             นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
                

                                            ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                
 
                                                      
                                                                      (นายณัฐนันท์  คนยืน) 
                                                      เจ้าพนักงานพัสดุ (พ) 
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