
   บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานเลขานุการกรม  สวนอํานวยการ  โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ตอ ๕๑02   . 

ท่ี  กค ๐๙๐๑/สลก/                      วันท่ี          เมษายน  ๒๕64      . 

เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)   

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ตามท่ีสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน เพ่ือตอบสนอง 
ตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางทันทวงที ผานชองทางตางๆ 4 ชองทาง ไดแก โทรศัพท/โทรสาร 
ไปรษณีย เว็บไซต สบน. (ศูนยรับเรื่องรองเรียน) และระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข (1111 สํานักนายกรัฐมนตรี) 
และมอบหมายใหสํานักงานเลขานุการกรมกํากับดูแลและรับผิดชอบการจัดการเรื่องราวรองทุกข เพ่ือใหระบบ
การจัดการเรื่องราวรองทุกขของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเปนไปดวยความเหมาะสม  นั้น 

สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.) ขอเรียน ดังนี้ 
1. สลก. ไดกํากับดูแลและรับผิดชอบการจัดการเรื่องราวรองทุกข โดยให สํานัก/ศูนย/กลุม

2.
จํานวน 2 เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ท่ี เรื่องรองเรียน ประเด็น ชองทางรับเรื่อง 
1 เรื่องรองเรียนท่ัวไป 1) รัฐบาลควรชี้แจง กรณีงบประมาณ

ป 2565 ท่ีตองกูอีก 7 แสนลานบาท 
ระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข 
(1111 สํานักนายกรัฐมนตรี) 

2) ขอผอนผันจายคาไฟฟา เว็บไซต สบน. (ศูนยรับเรื่องรองเรียน) 

2 เรื่องรองเรียนเก่ียวกับ 
การจัดซ้ือจัดจาง 

สบน. ไมไดรับเรื่องรองเรียน 
ในเรื่องดังกลาว 

- 

3. สลก. ไดดําเนินการตามกระบวนการรับเรื่องรองเรียน ดังนี้
3.1 ประเด็นประชาชนเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับรัฐบาลควรชี้แจง กรณีงบประมาณ

ป 2565 ท่ีตองกูอีก 7 แสนลานบาท สลก. ไดประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ (สํานักนโยบายและแผน) 
เพ่ือดําเนินการจัดทําขอชี้แจงประชาชนท่ีรองเรียน โดยไดตอบเรื่องรองเรียนดังกลาวผานชองทางระบบ 
การจัดการเรื่องราวรองทุกข (1111 สํานักนายกรัฐมนตรี) เรียบรอยแลว (เอกสารแนบ 2) 

3.2 ประเด็นขอผอนผันจายคาไฟฟา สลก. พิจารณาแลวเห็นวา ประเด็นรองเรียนดังกลาว
ไมเก่ียวของกับภารกิจของ สบน. จึงไดประสานงานไปยังศูนยรับเรื่องรองเรียนสํานักนายกรัฐมนตรี และแจงให
ผูรองเรียนสงเรื่องไปยังศูนยรับเรื่องรองเรียน สํานักนายกรัฐมนตรี หรือการไฟฟานครหลวง ทาง e-mail 
ท่ีผูรองเรียนแจงไวดวยแลว (เอกสารแนบ 3) 
ท้ังนี้ การรับทราบรายงานดังกลาวเปนอํานาจของนายธีรลักษ  แสงสนิท รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ตามคําสั่ง สบน. ท่ี 236/2563 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 (เอกสารแนบ 4) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบตามนัยท่ีกลาวขางตนดวย จะขอบคุณยิ่ง 

(นางสาวสิริภา สัตยานนท) 
เลขานุการกรม 

ทราบ 

(นายธีรลักษ  แสงสนิท) 
รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปฏิบัติราชการแทน 

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

๓๗๕ ๙

รายงานผลเรื่องรองเรียนเปนรายไตรมาส ซ่ึงในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564) 
สํานัก/ศูนย/กลุม ไมมีเรื่องรองทุกข รองเรียนท่ีไดรับจากผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง (เอกสารแนบ 1) 

สบน. ไดรับเร่ืองรองเรียนในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564)
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