


 

รายงานสรุปการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

------------------------------------------- 

ช่องทางการร้องเรียน 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม  มกราคม  กุมภาพันธ ์ มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
๑. ทางโทรศัพท์ 
๐๕๓–๙๒๐๐๐๐/๐๕๓-๙๒๐๐๑๗ 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

๒. ช่องทางจุดบริการประชาชน
๒.๑ กล่องรับเรื่องร้องเรียน ชั้น ๒ 
ส านักบริหารงานกลาง เลขที่ ๔๕๖ 
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

๒.๒ กล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณ
ตู้ประชาสัมพันธ์ ส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เลขที่ 33  
ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

๓.ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
pda.pinkanakorn@gmail.com 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

๔. ช่องทางไปรษณีย์  -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 



 

รายงานสรุปการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

------------------------------------------- 

ช่องทางการร้องเรียน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม  มกราคม  กุมภาพันธ ์ มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
๑. ทางโทรศัพท์ 
๐๕๓–๙๒๐๐๐๐/๐๕๓-๙๒๐๐๑๗ 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

๒. ช่องทางจุดบริการประชาชน
๒.๑ กล่องรับเรื่องร้องเรียน ชั้น ๒ 
ส านักบริหารงานกลาง เลขที่ ๔๕๖ 
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

๒.๒ กล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณ
ตู้ประชาสัมพันธ์ ส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เลขที่ 33  
ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

๓.ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
pda.pinkanakorn@gmail.com 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

๔. ช่องทางไปรษณีย์  -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 



 

รายงานสรุปการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

------------------------------------------- 

ช่องทางการร้องเรียน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 
๑. ทางโทรศัพท์ 
๐๕๓–๙๒๐๐๐๐/๐๕๓-๙๒๐๐๑๗ 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

๒. ช่องทางจุดบริการประชาชน๒.๑ 
กล่องรับเรื่องร้องเรียน ชั้น ๒ ส านัก
บริหารงานกลาง เลขท่ี ๔๕๖ ต.
ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

๒.๒ กล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณตู้
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี เลขที่ 33  
ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

๓.ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
pda.pinkanakorn@gmail.com 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

๔. ช่องทางไปรษณีย์  -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 



                แบบรายงานสรุปผลการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

                                    หน่วยงาน ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  

ล าดับ เดือน เรื่องร้องเรียน จ านวน 
ผลการด าเนินการ 

หมายเหตุ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑. ตุลาคม - - - -  
๒. พฤศจิกายน - - - -  
๓. ธันวาคม - - - -  
๔. มกราคม - - - -  
๕. กุมภาพันธ์ - - - -  
๖. มีนาคม - - - -  
๗. เมษายน - - - -  
๘. พฤษภาคม - - - -  
๙. มิถุนายน      

๑๐. กรกฎาคม      
๑๑. สิงหาคม      
๑๒. กันยายน      

                                                                                                                                            

รายมือชื่อ.......................................................ผู้รับทราบ 

(นายวรการ ปัญณะวิชัย) 
                                                                                                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  

  รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 



                    แบบรายงานสรุปผลการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

                                    หน่วยงาน ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  

ล าดับ เดือน เรื่องร้องเรียน จ านวน 
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หมายเหตุ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑. ตุลาคม - - - -  
๒. พฤศจิกายน - - - -  
๓. ธันวาคม - - - -  
๔. มกราคม - - - -  
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๑๑. สิงหาคม      
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รายมือชื่อ.......................................................ผู้รับทราบ 

(นายวรการ ปัญณะวิชัย) 
                                                                                                                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  

  รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 




