
  บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ  กลุมงานการพยาบาล  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย โทร ๐ ๕๕๓๘ ๙๐๖๐ ตอ 21๙                                     

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๕/2093  วันท่ี     23  สิงหาคม  2564  

เรื่อง  รายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป และเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
  

 ศูนยรับเรื่องรองเรียน สรุปรายงานผลการดำเนินงานดานขอรองเรียนทั่วไป และเรื่องรองเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ระหวางวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖4 -  
23 สิงหาคม ๒๕๖4 ไมพบขอรองเรียนเรื ่องทั ่วไป และไมพบขอรองเรียนเรื ่องทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

         จึงเรียนมาโปรดเพ่ือทราบ 
 
 
 

(นางสาวนฤมล  ปนลี้) 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 

 
                                              

ทราบ 
 

                  

     

                                                  (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 

                             ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 256๓ 
สำหรับหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค          

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป         23  สิงหาคม  2564 
หัวขอ  :  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องรองเรียนท่ัวไป และเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รายละเอียดขอมูล  รายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป และเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ตามเอกสารแนบ 
             
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
 
                   (นางสาวนฤมล  ปนลี้)                                  (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ) 
            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ               ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
         วันท่ี 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564                  วันท่ี 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564      
                                                                

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

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