
 

                   

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ      โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน     จังหวัดสกลนคร    โทร. 0 4278 9015  ตอ  102               

ท่ี  สน 00๓3.301 / 67                             วันท่ี  3 พฤศจิกายน 2565                        . 

เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการขอรองเรียนรองทุกขการใหบริการ การทุจริต และความประพฤติมิชอบ 

         ประจําเดือน ตุลาคม 2565 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน           

   ดวย กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ขอรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียนรองทุกขการใหบริการ การทุจริต และความประพฤติมิชอบ ประจําเดือนตุลาคม 2565 สรุปไดดังนี้ 
  1. เรื่องท่ัวไป   0 เรื่อง 
  2. เรื่องการจัดซ้ือจัดจาง  0 เรื่อง 
  3. เรื่องพฤติกรรมของเจาหนาท่ี 0 เรื่อง 
  4. เรื่องการใหบริการ  0 เรื่อง 
   5. เรื่องความประพฤติมิชอบ 0 เรื่อง 
  ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จึงขออนุมัตินํารายงานผลการดําเนินงานขอรองเรียนรองทุกขการใหบริการ การ
ทุจริต และความประพฤติมิชอบ ประจําเดือนตุลาคม 2565  ข้ึนเผยแพรเอกสารลงใน website ของโรงพยาบาล
นิคมน้ําอูน  

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
                     ......................................................... 
            ( นางสุกัญญา  สัตถาผล ) 
                 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
 
 
 
      -  รับทราบและอนุมัติ         
 

      
 

           ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 
       นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 
                                         ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
 
 
 
 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
ชื่อหนวยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน............................................................................................ 
วัน/เดือน/ป : .......3 พฤศจิกายน 2565.............................................................................................. 
หัวขอ: .......รายงานผลการดําเนินการขอรองเรียนรองทุกขการใหบริการ การทุจริต และความประพฤติมิชอบ 
ประจําเดือนตุลาคม 2565........................... 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....รายงานผลการดําเนินการขอรองเรียนรองทุกขการใหบริการ การทุจริต และความประพฤติมิชอบ 
ประจําเดือนตุลาคม 2565....... 
Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
สุกัญญา  สัตถาผล อาภากร  แกวมุงคุณ 

(.นางสุกัญญา  สัตถาผล.......) (.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) 
ตําแหนง .พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ....... 

หัวหนากลุมงานการพยาบาล                    
ตําแหนง ..นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ.. (หัวหนา) 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
วันท่ี...3....เดือน.......พย......พ.ศ..2565.......       วันท่ี...3....เดือน.......พย......พ.ศ..2565.......       

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ 
(..ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ....) 

ตําแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอร..... 
วันท่ี...3....เดือน.......พย......พ.ศ..2565.......                   

 

 
 



 

 

                   

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ      โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน     จังหวัดสกลนคร    โทร. 0 4278 9015  ตอ  102               

ท่ี  สน 00๓3.301 / 75                             วันท่ี  1 ธันวาคม 2565                        . 

เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการขอรองเรียนรองทุกขการใหบริการ การทุจริต และความประพฤติมิชอบ 

         ประจําเดือน พฤศจิกายน 2565 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน           

   ดวย กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ขอรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียนรองทุกขการใหบริการ การทุจริต และความประพฤติมิชอบ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565 สรุปไดดังนี้ 
  1. เรื่องท่ัวไป   0 เรื่อง 
  2. เรื่องการจัดซ้ือจัดจาง  0 เรื่อง 
  3. เรื่องพฤติกรรมของเจาหนาท่ี 0 เรื่อง 
  4. เรื่องการใหบริการ  0 เรื่อง 
   5. เรื่องความประพฤติมิชอบ 0 เรื่อง 
  ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จึงขออนุมัตินํารายงานผลการดําเนินงานขอรองเรียนรองทุกขการใหบริการ การ
ทุจริต และความประพฤติมิชอบ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565  ข้ึนเผยแพรเอกสารลงใน website ของ
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน  

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
                     ......................................................... 
            ( นางสุกัญญา  สัตถาผล ) 
                 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
 
 
 
           -  รับทราบและอนุมัติ         
 

      
 

           ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 
       นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 
                                         ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
 
 
 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
ชื่อหนวยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน............................................................................................ 
วัน/เดือน/ป : .......1 ธันวาคม  2565.............................................................................................. 
หัวขอ: .......รายงานผลการดําเนินการขอรองเรียนรองทุกขการใหบริการ การทุจริต และความประพฤติมิชอบ 
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565........................... 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....รายงานผลการดําเนินการขอรองเรียนรองทุกขการใหบริการ การทุจริต และความประพฤติมิชอบ 
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565....... 
Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
สุกัญญา  สัตถาผล อาภากร  แกวมุงคุณ 

(.นางสุกัญญา  สัตถาผล.......) (.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) 
ตําแหนง .พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ....... 

หัวหนากลุมงานการพยาบาล                    
ตําแหนง ..นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ.. (หัวหนา) 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
วันท่ี...1....เดือน.......ธ.ค......พ.ศ..2565.......       วันท่ี...1....เดือน.......ธ.ค......พ.ศ..2565.......       

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ 
(..ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ....) 

ตําแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอร..... 
วันท่ี...1....เดือน.......ธ.ค......พ.ศ..2565.......                   

 

 
 
 



 

                   

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ      โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน     จังหวัดสกลนคร    โทร. 0 4278 9015  ตอ  102               

ท่ี  สน 00๓3.301 / 88                             วันท่ี  13 ธันวาคม 2565                        . 

เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการขอรองเรียนรองทุกขการใหบริการ การทุจริต และความประพฤติมิชอบ 

         ประจําเดือน ธันวาคม 2565 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน           

   ดวย กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ขอรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียนรองทุกขการใหบริการ การทุจริต และความประพฤติมิชอบ ประจําเดือนธันวาคม 2565 สรุปไดดังนี้ 
  1. เรื่องท่ัวไป   0 เรื่อง 
  2. เรื่องการจัดซ้ือจัดจาง  0 เรื่อง 
  3. เรื่องพฤติกรรมของเจาหนาท่ี 0 เรื่อง 
  4. เรื่องการใหบริการ  0 เรื่อง 
   5. เรื่องความประพฤติมิชอบ 0 เรื่อง 
  ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จึงขออนุมัตินํารายงานผลการดําเนินงานขอรองเรียนรองทุกขการใหบริการ การ
ทุจริต และความประพฤติมิชอบ ประจําเดือนธันวาคม 2563  ข้ึนเผยแพรเอกสารลงใน website ของโรงพยาบาล
นิคมน้ําอูน  

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
                     ......................................................... 
            ( นางสุกัญญา  สัตถาผล ) 
                 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
 
 
 

-  รับทราบและอนุมัติ         
     
 

                .......................................................... 
              ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 

                                       นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 
     ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
ชื่อหนวยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน............................................................................................ 
วัน/เดือน/ป : .......13 ธันวาคม 2565.............................................................................................. 
หัวขอ: .......รายงานผลการดําเนินการขอรองเรียนรองทุกขการใหบริการ การทุจริต และความประพฤติมิชอบ 
ประจําเดือนธันวาคม 2565........................... 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....รายงานผลการดําเนินการขอรองเรียนรองทุกขการใหบริการ การทุจริต และความประพฤติมิชอบ 
ประจําเดือนธันวาคม 2565....... 
Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
สุกัญญา  สัตถาผล อาภากร  แกวมุงคุณ 

(.นางสุกัญญา  สัตถาผล.......) (.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) 
ตําแหนง .พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ....... 

หัวหนากลุมงานการพยาบาล                    
ตําแหนง ..นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ.. (หัวหนา) 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
วันท่ี...13....เดือน.......ธ.ค......พ.ศ..2565.......       วันท่ี... 13....เดือน.......ธ.ค......พ.ศ..2565.......       

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ 
(..ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ....) 

ตําแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอร..... 
วันท่ี... 13....เดือน.......ธ.ค......พ.ศ..2565.......                   

 

 




	                      บันทึกข้อความ
	                      บันทึกข้อความ
	                      บันทึกข้อความ



