บันทึกขอความ
สวนราชการ กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย โทร ๐ ๕๕๓๘ ๙๐๖๐ ตอ 21๙
ที่ พล ๐๒๓๒.๓๐๕/2093
วันที่ 23 สิงหาคม 2564
เรื่อง รายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนทั่วไป และเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ศูนยรับเรื่องรองเรียน สรุปรายงานผลการดำเนินงานดานขอรองเรียนทั่วไป และเรื่องรองเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ระหวางวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖4 23 สิ งหาคม ๒๕๖4 ไม พบข อร องเรี ยนเรื ่ องทั ่ วไป และไม พบข อร องเรี ยนเรื ่ องทุ จริ ตและประพฤติ ม ิ ชอบ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ

(นางสาวนฤมล ปนลี้)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ทราบ

(นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ)
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 256๓
สำหรับหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ชื่อหนวยงาน : กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
วัน/เดือน/ป
23 สิงหาคม 2564
หัวขอ : สรุปผลการดำเนินงานเรื่องรองเรียนทั่วไป และเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายละเอียดขอมูล รายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนทั่วไป และเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ตามเอกสารแนบ
Link ภายนอก : ไมมี
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

(นางสาวนฤมล ปนลี้)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผูอนุมัติรับรอง

(นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ)
ผูอ ำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร
( นางสาวทศพรสวรรค แจงธีรศิลป )
ตำแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

บันทึกขอความ
สวนราชการ กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย โทร 0 5538 9060 ตอ 219
ที่ พล ๐๒๓๒.๓๐5/2091
วันที่ 23 สิงหาคม 2564
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรสรุปรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนทั่วไป และเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ในเชิงสถิติ บน website ของหนวยงาน

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ตามกรอบการประเมิ นคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนิ น งานของหน วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดใหสวนราชการ
จะตองสรุปรายงานผลการจั ดการเรื่องขอรองเรียนทั่ วไป และเรื่องรองเรีย นการทุจ ริต และประพฤติมิชอบ
ซึ่ งเป นข อมู ลเชิ งสถิ ติ ตามแบบสำรวจหลั กฐานเชิ งประจั กษ (Evidence - Based Integrity and Transparency
Assessment) EB 11 นั้น
ในการนี้ ขออนุญาตเผยแพรสรุปผลการจัดการเรื่องรองเรียนทั่วไป และเรื่องรองเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเปนขอมูลเชิงสถิติ บน website ของหนวยงาน เพื่อประชาสัมพันธใหขาราชการ
บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางสาวนฤมล ปนลี้)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
อนุญาต

(นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ)
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

สรุปผลการดำเนินงานดานขอรองเรียนทั่วไป และเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖4
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ระหวางวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖4 ถึง วันที่ 23 สิงหาคม 2564
เดือน
ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
รวม

ขอรองเรียนทั่วไป
-

ไมมี

ประเภท

ขอรองเรียนเรื่องทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ไมมี

จำนวน
0
๐
๐
0
๐
0
0

ดำเนินการ
เรียบรอย
แลว
-

อยูในระหวาง
การดำเนินการ

ยังไมได
ดำเนินการ

สรุปการแกไขปญหา

-

-

-

บันทึกขอความ
สวนราชการ กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย โทร ๐ ๕๕๓๘ ๙๐๖๐ ตอ 21๙
ที่ พล ๐๒๓๒.๓๐๕/2093
วันที่ 23 สิงหาคม 2564
เรื่อง รายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนทั่วไป และเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ศูนยรับเรื่องรองเรียน สรุปรายงานผลการดำเนินงานดานเรื่องขอรองเรียนทั่วไป และเรื่อง
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ระหวางวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๖4 - 23 สิงหคม ๒๕๖4 ไมพบเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน
ไมพบทั้งขอรองเรียนเรื่องทั่วไปและขอรองเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ

(นางสาวนฤมล ปนลี้)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ทราบ

(นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ)
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 256๓
สำหรับหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
ชื่อหนวยงาน : กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
วัน/เดือน/ป
23 สิงหาคม 2564
หัวขอ : สรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนทั่วไป และเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายละเอียดขอมูล รายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนทั่วไป และเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในเชิงสถิติ ตามเอกสารแนบ
Link ภายนอก : ไมมี
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล
(นางสาวนฤมล ปนลี้)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผูอ นุมัติรับรอง
(นายศิษฏิคม เบ็ญจขันธ)
ผูอ ำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร
( นางสาวทศพรสวรรค แจงธีรศิลป )
ตำแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

