
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื�องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ศูนยบ์ริการหลกัประกนัสุขภาพ   โรงพยาบาลแวงนอ้ย 

๑. หลกัการและเหตุผล  

         พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได ้กาํหนดแนวทางปฏิบติั

ราชการ มุ่งใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง เพื�อ ตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชนใหเ้กิดความผาสุกและความเป็นอยูท่ี�ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ� ต่องานบริการที�มีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุม้ค่าในการให้บริการไม่มีขั�นตอนปฏิบติังานเกินความจาํเป็น   มีการปรับปรุงภารกิจให้ทนัต่อสถานการณ์ 

ประชาชนไดรั้บการอาํนวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความ     ตอ้งการและมีการประเมินผลการให้บริการ

อยา่งสมํ�าเสมอ    

๒. การจดัตั�งศูนยรั์บเรื�องราวร้องเรียน / ร้องทุกขส์าํนกัสารสนเทศการแพทย ์เพื�อให้การบริหารระบบราชการเป็นไป

ดว้ยความถูกตอ้ง  บริสุทธิ�   ยติุธรรม  ควบคู่กบัการพฒันา บาํบดัทุกข ์ บาํรุงสุข   ตลอดจนดาํเนินการแกไ้ขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยความรวดเร็วประสบผลสาํเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม อีกทั�งเพื�อเป็น

ศูนยรั์บแจง้เบาะแสการทุจริต หรือไม่ไดรั้บ ความเป็นธรรมจากการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที� ศูนยบ์ริการหลกัประกนั

สุขภาพจึงไดจ้ดัตั�งศูนยรั์บเรื�องราวร้องทุกขข์ึ�น        ซึ� งในกรณีการร้องเรียนที�เกี�ยวกบับุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื�องราว

ไวเ้ป็นความลบัและปกปิดชื�อผูร้้องเรียน เพื�อมิใหผู้ร้้องเรียนไดรั้บผลกระทบและไดรั้บความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

๓. สถานที�ต ั�ง  

                  ตั�งอยูศู่นยบ์ริการหลกัประกนัสุขภาพ     กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแวงนอ้ย  อาํเภอแวงน้อย จงัหวดั

ขอนแก่น  รหสัไปรษณีย ์ ๔๐๒๓๐ 

 ๔. หนา้ที�ความรับผดิชอบ 

        เป็นศูนยก์ลางในการรับเรื�องราวร้องเรียน/ร้องทุกข ์    และให้บริการขอ้มูลข่าวสาร  

ให้คาํปรึกษา รับเรื�องปัญหาความตอ้งการและขอ้เสนอแนะของผูม้าใชบ้ริการ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และประชาชน 

 

 ๕. วตัถุประสงค ์

    ๑. เพื�อให้การดาํเนินงานจดัการขอ้ร้องเรียน / ร้องทุกข ์   ของศูนยรั์บขอ้ร้องเรียน / ร้องทุกข ์   ศูนยบ์ริการ

หลกัประกนัสุขภาพ    มีขั�นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบติังานเป็นมาตรฐานเดียวกนั 



 

 

 ๒. เพื�อใหม้ั�นใจวา่ไดม้ีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด  ระเบียบ  หลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการจดัการขอ้ ร้องเรียน / ร้องทุกข ์ที�

กาํหนดไวอ้ยา่งสมํ�าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

๖. คาํจาํกดัความ  

       “ผูรั้บบริการ” หมายถึง ผูท้ี�มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั�วไป  

      “ผูม้ีส่วนไดเ้สีย” หมายถึง ผูท้ี�ไดรั้บผลกระทบ ทั�งทางบวกและทางลบ ทั�งทางตรงและ ทางออ้ม จากการดาํเนินการของ

ส่วนราชการ  

    “ การจดัการขอ้ร้องเรียน ” มีความหมายครอบคลุมถึงการจดัการในเรื�องขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกข/์ ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็น/คาํ

ชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอขอ้มูล  

     “ผูร้้องเรียน/ร้องทุกข”์ มายถึง ประชาชนทั�วไป/ผูม้ีส่วนไดเ้สียที�มาติดต่อราชการผา่น ช่องทางต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงค์

ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข/์การให้ขอ้เสนอแนะ/การให้ขอ้คิดเห็น/การ ชมเชย/การร้องขอขอ้มูล 

 “ ช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที�ใชใ้นการรับเรื�องร้องเรียน / ร้องทุกข ์เช่น ติดต่อดว้ย

ตนเอง/ติดต่อทางโทรศพัท/์เวบ็ไซต/์กล่องรับเรื�องร้องเรียน  

๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์  ( ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกาํหนด ) ตั�งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – 

๑๖.๓๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ช่องทางรบัข้อ 

ร้องเรียน / ร้องทุกข ์

 

- ติดต่อด้วยตนเอง  

- จดหมาย 

-เวปไซต ์ www.wnhospital.net 

-โทรศพัท๐์๔๓ -๔๙๙๑๒๓-๔ ต่อ๑๒๓ - ๕ 

-ตู้รบัความคิดเหน็ตามจดุบริการ 

ต่างๆของรพ.แวงน้อย 

-ช่องทางอื�นๆเช่นศนูยด์าํรงธรรม

กระทรวงสาธารณสขุหรือศนูยบ์ริการ

ประชาชนโทร๑๑๑๑,โทร๑๓๓๐ 

 

สรปุข้อร้องเรียน/ข้อเท็จจริงเสนอไปยงัประธาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ประเมินความ

รนุแรง  

ผู้อาํนวยการโรงพยาบาล / รก. 

พิจารณาสั �งการ 

คณะกรรมการเจรจาไกล

เกลี่ยระดับโรงพยาบาล 

ระดับ A B C D  รายงาน         
ในโปรแกรมบริหารความเสีย่ง 

RRT 

RCA 

คณะกรรมการ

บริหารความเสี�ยง 

ผู้รบัผิดชอบรบัร้องเรียน/ร้องทุกข ์

แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบเบื�องต้นถึง

การได้รบัเรื�อง 

๓ - ๗ วัน

ศูนยจัดการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
ติดตามผลรายงาน/สรุปผลการดําเนินงาน/
วิเคราะหจัดทํารายงาน เสนอผูบรหิารราย
เดือน/รายปและจัดเก็บเรื่อง 
 

ไม่สาํเรจ็ 

ตอบข้อร้องเรียนตามช่องทางที�ได้รบัหรือ

ตามที�ได้ระบุในบนัทึกการรบัเรื�องร้องเรียน นํา

ผลการดาํเนินงานไปปรบัปรงุและประกาศ

คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี�ย

ระดบัจงัหวดั 

ตรวจสอบสิทธ ิ
ไดรับเงินจาก 
ม.๔๑/ปกส. 

๑  วัน ทาํการ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ  
แกไขเบื้องตน 

จัดทํามาตรการ 

ปองกัน 

ผู้อาํนวยการโรงพยาบาล / รก. 

พิจารณาสั �งการ 

 

สาํเรจ็ 

๒  วัน ทาํการ 

หมายเหตุ: Timeline 

 ระดับหนวยบริการภายในทันที  ๑ วันทําการ 
 ระดับโรงพยาบาลภายใน  ๑-๓ วันทําการ 
 ระดบัจงัหวดัภายใน ๗-๑๐ วนัทาํการ 

ขั �นที�2ตรวจสอบ 

ขั �นที�3.สั �งการ

 ขั �นที�  4.การดําเนินการ 

๓ วัน ทาํการ 

ขั �นที� 5 แจ้งผลการดําเนินงาน 

๗- ๑๐ วันทาํการ 

-ผูร้บัผิดชอบเรื�องรอ้งเรียน / ร้องทุกข ์รบัข้อร้องเรียน 

-บนัทึกข้อร้องเรียน  

(ตามแบบฟอรม์หนังสือร้องทุกข ์/ร้องเรียนทั �วไป  กรณีที�มิไดท้าํเป็นหนังสือ  ) 

ผงัขั �นตอนปฏิบติัการศนูยร์บัข้อร้องเรียน / ร้องทุกข ์/ และเจรจา  โรงพยาบาลแวงน้อย 

ขั �นที�1.รบัเรื�อง 



 

 

๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

         การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ของหนวยงาน 

              ๙.๑ จัดตั้งศูนย / จุดรับขอรองเรียน / รองทุกข ของผูใชบริการ ผูมีสวนไดเสีย และประชาชน  

              ๙.๒ มอบหมายเจาหนาที่ประจําศูนย  

              ๙.๓ แจงผูรับผิดชอบตาม เพื่อความสะดวกในการ ประสานงาน  

๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข จากชองทางตาง ๆ  

           ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข ที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติ

ตามที่กําหนด ดังนี้ 

ชองทาง ความถี่ในการ 

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 

รับขอรองเรียน / รอง

ทุกข เพื่อประสาน

หาทางแกไข ปญหา 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ณ ศูนย

รับเรื่องราวรองทุกข สํานัก

สารสนเทศการแพทย 

ทุกครั้งที่มีการรองเรียน ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนผานเว็บไซต ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนทางโทรศัพท 043-

499123-5 ตอ123, 

0862525817,0878744149 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนทางกลองรับเรื่อง 

รองเรียน 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ  

 

๑๑. การบันทึกขอรองเรียน 

            ๑๑.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู หมายเลข โทรศัพทติดตอ 

เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานที่เกิดเหตุ  

          ๑๑.๒ ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข ลงสมุดบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข  

           ๑๒. การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข และการแจงผูรองเรียน / รองทุกขทราบ  

                ๑๒.๑ กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อใหขอมูลแก

ผูรองขอไดทันที  

                   ๑๒.๒ ขอรองเรียน / รองทุกข ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน ใหบริการ

ชา การใหบริการทําใหเกิดความเสียหาย เจาหนาที่พูดจาไมสุภาพ เปนตน จัดทําบันทึกขอความ เสนอไปยังผูบริหารเพื่อสั่งการ

หนวยงานที่เกี่ยวของ      

                   ๑๒.๓ ขอรองเรียน / รองทุกข ที่ไมอยูในความรับผิดชอบของสํานักสารสนเทศการแพทย ให ดําเนินการ

ประสานหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหาตอไป 



 

 

                  ๑๒.๔ ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียน ความไมโปรงใสในการ

จัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยัง หนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการ

ตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป  

๑๓. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทําการ เพื่อ

เจาหนาที่ศูนยฯ จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป  

๑๔. การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 

          ๑๔. .๑ ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบทุกเดือน      

            ๑๔..๒ ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อน ามาวิเคราะหการ จัดการขอรองเรียน / 

รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา องคกร ตอไป  

๑๕. มาตรฐานงาน การดําเนินการแกไขขอรองเรียน / รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด กรณีไดรับเรื่องรองเรียน 

/ รองทุกข ใหศนูยรับเรื่องราวรองทุกข    ของศูนยบริการหลักประกันสุขภาพ ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องให

หนวยงานที่เกี่ยวของ    ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน / รองทุกข ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วันทําการ  

๑๖. แบบฟอรม แบบฟอรมใบรับแจงเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข  

๑๗. จัดทําโดย  

                     ศูนยบริการหลักประกันสุขภาพ     กลุมการพยาบาล   โรงพยาบาลแวงนอย 

                     - หมายเลขโทรศัพท 043-499123-5 ตอ 123,124,125  

                     - หมายเลขโทรสาร 043-499001,043-499502 

                     - เว็บไซตโรงพยาบาลแวงนอย     http://www.wnhospital.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เลขที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข.................................... 

แบบบันทึกการรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข 
ชองทางที่รับแจง      โทรศัพท       บุคคล       จดหมาย / แฟกซ       หนังสือพิมพ         Email          อินเตอรเน็ท                                 

      บัตรสนเทห                อื่นๆ........................... 

วันที่รับแจง  ......................................................................................... เวลา .................................................................... 

ชื่อผูแจง ........................................................................... ความสัมพนัธกับผูรับบริการ ...................................................... 

ที่อยูที่ติดตอได / เบอรโทรศัพท ........................................................................................................................................... 

ผูรับแจง......................................................................................... หนวยงาน ........................................................................ 

 

1.รายละเอียดการรองเรียน 

ชื่อผูรับบริการ .................................................อาย.ุ...   ป   เพศ            ชาย         หญิง         อาชีพ ............................. 

สิทธิการรักษา           ขาราชการ(กรมบัญชีกลาง) ปกส.         รัฐวิสาหกิจ       อื่นๆ  .................................. 

      บัตรทอง (จังหวัด).............................. เลขที่บัตร ................................. เลข13 หลัก..............................  

สถานบริการประจําครอบครัวผูถือบัตร 1 ........................................................... 2 ............................................. 

2.รายละเอียดเร่ืองรองเรียน/เหตุการณท่ีเกิดขึ้น 

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

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

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

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

3.ประเด็นความตองใหชวยเหลือหรือแกไข  

3.1................................................................................................................................................................................................. 

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

3.2................................................................................................................................................................................................ 

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

3.3.................................................................................................................................................................................................................................

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

                                          ลงชื่อ  ..................................................................................ผูแจง 

                                             (                                                                            ) 

( เฉพาะเจาหนาที)่ 

 การดําเนินการเบื้องตน 

       ยุติโดยศูนยรับขอรองเรียน ........................................................................................................................................................................ 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………..  

       สงใหผูรับผิดชอบหรือ/หนวยงาน คือ ........................................................................................................ 

        เมื่อวันที่ ..........................................................เวลา ............... 

การดําเนินการ 



 

 

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

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

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

                                   ผูดําเนินการแกไขปญหา.............................................................................. 

                                        (...........................................................................) 

                                               ตําแหนง............................................................................ 

                                                                                                                       

 

 

 

 

สรุปประเด็น 

 เรื่องรองเรียนยุติวันท่ี ............................................เวลา ...............................  

  รวมจํานวนวันที่แกปญหา ........................................................................... วัน 

การยุติ 

1. แจงใหผูรองเรียน / รองทุกขทราบโดย 

 โทรศัพท                บุคคล      จดหมาย  E mail           อื่นๆ................................................ 

2. การยอมรับของผูรองเรียน / รองทุกข 

  พอใจ / ยอมรับได 

  ไมพึงพอใจ / ยอมรับไมได 

                                                                        ผูสรุป.............................................................................. 

                                                                                    (............................................................................) 

                                                        ศูนยรับขอรองเรียน/รองทุกข 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                   - ทราบ 

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

   (.....................................................................) 

                   ตําแหน่ง .................................................................. 



 

 

 
แบบยื่นคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตน 

 

         ชื่อหนวยรับคํารอง    …………………………..                                   

วันที่ยื่นคํารอง วันที่  .. .../  ......../........... 

 รายละเอียดของผูรับบริการ 

      ๑.๑ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน   .......................................................................... 

      ๑.๒ สิทธิตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ  (มีสิทธิบัตรทอง)            มี             ไมม ี

      ๑.๓ ชื่อ – สกุล  ................................................................................................................  

      ๑.๔ อาชีพ...................... รายได.................../เดือน สถานภาพอื่น........................................ 

                          (ใหทราบถึงภาระที่ผูรับบริการจะตองรับผิดชอบ  เศรษฐานะ) 

      ....................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................... 
      ......................................................................................................................................................... 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
     ๑.๕  ที่อยูที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก  ................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................... 

    โทรศัพท  …………………………………………………………………………………………….................................. 

๒.  รายละเอียดเกี่ยวกับการเขารับการรักษาพยาบาล/การใหบริการ 

    ๒.๑ ชื่อหนวยบริการ......................................................................................................................... 

    ๒.๒ สถานที่ตั้ง.................................................................................................................................... 

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

    ๒.๓ วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้นหรือวันที่ทราบความเสียหายที่เกิดขึ้น............................................. 

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

    ๒.๔ เหตุที่เขารับการรักษาพยาบาล.......................................................................................................... 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



 

 

๒.๕ ความเสียหายที่เกิดขึ้นไดแก..(บอกเลาหรือบรรยายถึงเหตุการณและความเสียหายตางๆที่ไดรับ 

และระบุความตองการ) 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.รายละเอียดของผูยื่นคํารอง (ถาเปนบุคคลเดียวกับขอ ๑  ไมตองกรอก) 

๓.๑ ชื่อ – สกุล    ..................................................................................................................................    

๓.๒ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน   ..................................................................................................... 

๓.๓  ความสัมพันธกับผูรับบริการ  ...................................................................................................  
๓.๔  ที่อยูที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก  ............................................................................................  

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 โทรศัพท  ………………………………… …………………………………………………………………………………………….  

   ๔.  เอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นมาพรอมกับคํารอง  (ทั้งของผูยื่นคํารองและผูรับบริการ) 

      

       ๔.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                                                                         

       ๔.๒ สําเนาทะเบียนบาน                                                                                       

       ๔.๓ เอกสารทางการแพทยหรือรายละเอียดขอมูลอื่นๆ 

 

 

       
ลงชื่อ…………………………………..................ผูยื่นคํารอง 

                                           (……………………………………………….) 

 



 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 

โรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

ตามประการสํานักงานปลัดกระทวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน  โรงพยาบาลแวงนอยจังหวัดขอนแกน 

วัน/เดือน/ป  :  1  พฤศจิกายน  2564 

หัวขอ : ขอมูลพื้นฐานที่เปนปจจุบัน ประกอบดวย 

รายละเอียดขอมูล : 

            1. คูมือการปฏิบัติงานการรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่ 

            2. แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

 

Link ภายนอก.......ไมม.ี....................................................................................................................................... 

หมายเหตุ............................................................................................................................................................. 

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                       ผูอนุมัติรับรอง 

 

                        วราภรณ  แสนปญญา                                       ภัทราภรณ  นพแกว 

                     (นางวราภรณ  แสนปญญา)                                (นางภัทราภรณ  นพแกว) 

                      ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ                       ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

                  วันที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ.  2564                    วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.  2564 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 

 

ประภาณี  ทองสมฤทธิ์ 

(นางสาวประภาณี  ทองสมฤทธิ์)                     

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ                                                  

วันที่   1 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564   

 

 


