
9/6/21, 3:12 PM eoffice.pinkanakorn.or.th/workflow/pda/ViewHtml?F_DOC_PK=602f31c781cae&m=master&v=v1-1&Ptype=print&docId=78993…

eoffice.pinkanakorn.or.th/workflow/pda/ViewHtml?F_DOC_PK=602f31c781cae&m=master&v=v1-1&Ptype=print&docId=78993&trans_id=914854 1/4

เร่ือง แจงการเปดตรวจสัญญาการจัดซื้อจัดจาง

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

เลขรับ ๘๖๑๘

วันท่ี ๑๙/๐๒/๒๕๖๔

เวลา ๑๐:๓๔:๓๑

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

Pinkanakorn Development Agency (Public Organization) 

๓๓ หมู ๑๒ ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

ท่ี ตผ ๐๐๕๘.๑ ชม/๒๙๑                  วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
 

ดวยสํานักงานตรวจเงินเเผนดินจังหวัดเชียงใหม มีกําหนดจะเขาทําการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏหมาย

ประเภทการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) อําเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ วาไดปฏิบัติตา

มกฏหมาย ระเบียบ เเละขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของหรือไม เพื่อใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ

จากการตรวจสอบท่ีมีผลตอการบริหารจัดการของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ตั้งแตวันที่ ๑๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีผูกํากับดูแลและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ดังน้ี ๑.นางสาว

ดารากร ดวงฤทธ์ิ ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัด ผูกํากับดูแล ๒.นายภิญู ลิ้มกีรติ นักวิชาการ

ตรวจเงินแผนดินชํานาญการพิเศษ ผูปฏิบัติงาน ๓.นายพินิจพงค สิงตะจักร นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน

ชํานาญการ ผูปฏิบัติงาน ๔.นายกานต สุขสานต วิศวกรชํานาญการ ผูปฏิบัติงาน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

และแจงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในหนาที่ของเจาหนาที่สํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดินดวย 

 

ความคิดเห็น 1) ทราบ -งานบริหารงานท่ัวไป แจงเวียนทุกสวนงาน เพื่อทราบ , 2)เรียน ผอ.สพค. เพื่อโปรด

ทราบ (ลงนามเอกสารนอกระบบแลว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564)

ช่ือ ชาตรี คูหเทพารักษ
 ตําแหนง หัวหนากลุมงานสัตวแพทย อนุรักษ และวิจัย รักษาการในตําแหนงผู

อํานวยการฝายบริหารจัดการสัตว รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงาน

พัฒนาพิงคนคร
 วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ๑๓:๕๐ น. 

ความคิดเห็น แจงผูเกี่ยวของ

ช่ือ ชาตรี คูหเทพารักษ
 ตําแหนง หัวหนากลุมงานสัตวแพทย อนุรักษ และวิจัย รักษาการในตําแหนงผู



9/6/21, 3:12 PM eoffice.pinkanakorn.or.th/workflow/pda/ViewHtml?F_DOC_PK=602f31c781cae&m=master&v=v1-1&Ptype=print&docId=78993…

eoffice.pinkanakorn.or.th/workflow/pda/ViewHtml?F_DOC_PK=602f31c781cae&m=master&v=v1-1&Ptype=print&docId=78993&trans_id=914854 2/4

อํานวยการฝายบริหารจัดการสัตว

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ๑๖:๕๐ น. 

ความคิดเห็น ทราบ

ช่ือ รัตนา เรือนทราย
 ตําแหนง ผูอํานวยการฝายบริการ

 วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ๑๗:๐๗ น. 

ความคิดเห็น แจงเวียน

ช่ือ ชาตรี คูหเทพารักษ
 ตําแหนง หัวหนากลุมงานสัตวแพทย อนุรักษ และวิจัย รักษาการในตําแหนง ผู

อํานวยการฝายปฏิบัติการและซอมบํารุง
 วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ๑๕:๓๗ น. 

ความคิดเห็น ทราบและแจงเวียนในฝายทราบ

ชื่อ เทวาลักษณ นักไร
 ตําแหนง หัวหนางานบริหารทรัพยากรบุคคล

 วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ๑๕:๔๔ น. 

ความคิดเห็น ทราบ

ช่ือ สรัญญา ใจคํา
 ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

 วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ๑๖:๑๗ น. 

ความคิดเห็น -ทราบ -แจงเวียนผูปฏิบัติงานในกลุมทราบดวย

ช่ือ สุพิชญา หลิมตระกูล
 ตําแหนง หัวหนางานยุทธศาสตร งบประมาณ และประเมินผล

 วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ๑๑:๓๑ น. 
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ความคิดเห็น -ทราบ-งานพัสดุฯเพื่อทราบ

ช่ือ ศรีสุนันท สินธุแปง
 ตําแหนง หัวหนางานพัสดุ
 วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ๑๖:๐๐ น. 

ความคิดเห็น แจงฝายตลาด เพื่อทราบ

ช่ือ นิ่มนวล ธัญญวัฒโนทัย
 ตําแหนง หัวหนางานบริหารการขายและรับจอง รักษาการผูอํานวยการฝายการ

ตลาด
 วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ๑๔:๕๖ น. 

ความคิดเห็น ทราบ

ช่ือ สุพรรณี ชัยสิทธ์ิ
 ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

 วันที่ ๐๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๔ น. 

ความคิดเห็น ทราบ

ช่ือ เอก สายสนิท
 ตําแหนง หัวหนากลุมงานโยธาและซอมบํารุง

 วันที่ ๐๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๕:๓๕ น. 

ความคิดเห็น ทราบ

ช่ือ ประกาย วงศแกว
 ตําแหนง หัวหนางานบริหารงานทั่วไป

 วันที่ ๐๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๑๙ น. 

ความคิดเห็น ทราบ

ชื่อ ภิภาคย กันธา
 ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
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วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๐๗ น. 




