ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กองกลาง โทร. ๐ ๒๙๐๙ ๑๔๒๙
ที่ {XXXXXXXXXXXXX}
{BookID}
วันที่ {XXXXXXXXXXXXX}
{BookDate}
อว
๐๖๓๐.๐๑๑(๖)/๕๗
๒๐
เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี พ.ศ.๒๕๖๕
เรียน อธิการบดี
ตามที่มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์ จัง หวัด ปทุ มธานีได้ มีจั ดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น
มหาวิ ท ยา ลั ย ได้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย น กา รทุ จ ริ ต ปร ะจ า ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
(ช่วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

{Rank} {XXXXXXXXXXXXX}
{Signature}
ว่{XXXXX}
าที่ร้อยตรี
{PersonName}
(จาตุ
รนต์ เทพเดชา)
{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}
{PositionName1}
หัวหน้างานนิติการ
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สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
*ไม่พบเรื่องร้องเรียน
จำนวนเรื่องร้องเรียน
เดือน

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ดำเนินกำรแล้วเสร็จ

รวมทั้งหมด

ตุลำคม ๒๕๖๔
พฤศจิกำยน ๒๕๖๔

0
0

0
0

0
0

ธันวำคม ๒๕๖๔

0

0

0

มกรำคม ๒๕๖๕
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕

0
0

0
0

0
0

มีนำคม ๒๕๖๕

0

0

0

0

0

0

เมษำยน ๒๕๖๕
พฤษภำคม ๒๕๖๕
มิถุนำยน ๒๕๖๕
กรกฎำคม ๒๕๖๕
สิงหำคม ๒๕๖๕
กันยำยน ๒๕๖๕
รวม

หน้า ๑ จาก ๑

ที่ อว ๐๖๓๐.๐๑๑(๖)/๕๗

ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ความเร่งด่วน

ด่วนที่สุด

การดำเนินการ
ส่งจาก: งานนิติการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

(ว่าที่ ร.ต.จาตุรนต์ เทพเดชา)
ผู้ส่ง: จาตุรนต์ เทพเดชา

เลขรับ ๓๒๓๖
วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๐๘:๓๓

วันเวลาส่ง: ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕ ๑๘:๐๒

ส่งจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ส่ง: นางสาวพิณวดี จีระดิษฐ์
วันเวลาส่ง: ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕ ๐๘:๓๓
เรียน อธิการบดี เพื่อโปรดทราบ

สำนักงานอธิการบดี

( นางสาวพิณวดี จีระดิษฐ์ )
พนักงานธุรการ ส๔/หัวหน้า
๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘:๓๓

ส่งจาก: สำนักงานอธิการบดี

รองอธิการบดี (ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย)

ผู้ส่ง: นางสาวพิณวดี จีระดิษฐ์
วันเวลาส่ง: ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕ ๑๕:๒๐
เรียน อธิการบดี เพื่อโปรดทราบ

เลขรับ ๒๓๗๙
วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๒๕

( นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข )
ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาราชการแทนผู้อำนวย

เลขรับ ๑๓๓๔
วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๖:๑๔

การสำนักงานอธิการบดี
๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕:๑๗
ส่งจาก: รองอธิการบดี (ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย)

อธิการบดี

ผู้ส่ง: นางสาวอาทูล คูณศรี
วันเวลาส่ง: ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕ ๐๘:๕๕
เรียน อธิการบดี เพื่อโปรดทราบ

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย )
รองอธิการบดี

เลขรับ ๔๒๒๐
วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐:๒๔

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘:๒๓
ส่งจาก: อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ผู้ส่ง: นายชัชพงศ์ มาเมือง
วันเวลาส่ง: ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๕ ๐๙:๐๖
ทราบ

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว )
อธิการบดี
๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗:๕๙

ส่งจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ส่ง: นางสาวพิณวดี จีระดิษฐ์
วันเวลาส่ง: ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๕ ๐๙:๒๗
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เลขรับ ๓๒๓๖
วันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๒๖
งานนิติการ
เลขรับ ( รอรับ )
วันที่
เวลา
ผู้พิมพ์ จาตุรนต์ เทพเดชา (งานนิติการ)
วันเวลา ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕ ๐๘:๓๖

