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

ท่ี  กค ๐๙๐๑/สลก/                      วันท่ี              ตุลาคม  ๒๕64      . 

เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ รอบ 12 เดือน

(เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564)   

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ตามท่ีสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน เพ่ือตอบสนอง 
ตอผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียอยางทันทวงที ผานชองทางตางๆ ไดแก  โทรศัพท/โทรสาร 
ไปรษณีย เว็บไซต สบน. (ศูนยรับเรื่องรองเรียน) Facebook Messenger และระบบการจัดการเรื่องราว 
รองทุกข (1111 สํานักนายกรัฐมนตรี) และมอบหมายใหสํานักงานเลขานุการกรมกํากับดูแลและรับผิดชอบ
การจัดการเรื่องราวรองทุกข เพ่ือใหระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกขของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย
เปนไปดวยความเหมาะสม  นั้น 

สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.) ขอเรียน ดังนี้ 
1. สํานัก/ศูนย/กลุม ไดรายงานผลเรื่องรองเรียนเปนรายไตรมาส โดยในไตรมาส 3 และ 4

ซ่ึงเปนการรายงานรอบ 12 เดือน สํานัก/ศูนย/กลุม ไมมีเรื่องรองทุกข รองเรียนท่ีไดรับจากผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียท่ีรองเรียนมายังสํานัก/ศูนย/กลุมโดยตรง (เอกสารแนบ 1) 

2. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบน. ไดเพ่ิมชองทางการรองเรียนผานทาง Facebook
Messenger โดยสามารถเขาถึงไดผานทางเว็บไซต สบน. (www.pdmo.go.th) เพ่ือสื่อสารกับผูรับบริการและ 
ผูมีสวนไดสวนเสียไดทันทวงที และเปนการสื่อสารแบบสองทาง รวมท้ังสอดคลองกับเกณฑการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. สบน. ไดรับเรื่องรองเรียน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวนท้ังสิ้น 3 เรื่อง โดยเปน
เรื่องรองเรียนท่ัวไป และไมมีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ท้ังนี้ สลก.ไดดําเนินการตามกระบวนการ
รับเรื่องรองเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

/ท่ี ... 

ท่ี ประเด็น ชองทางรับเรื่อง/ 
วันท่ีรับเรื่อง การดําเนินการ 

1 การเติมเงินเพ่ือซ้ือพันธบัตร 
ออมทรัพย Wallet สบม. 
และเงินไมเขา E- Wallet 

เว็บไซต สบน. 
(ศูนยรับเรื่องรองเรียน)/ 
ไดรับเรื่องรองเรียนเม่ือ 
วันท่ี 4 เมษายน 2564 

ไดประสานงานกับสํานักพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ รวมท้ังไดประสานงานกับ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือ
แกไขปญหาดังกลาวใหกับผูรองเรียน 
โดยผูรองเรียนไดรับเงินเขา E-Wallet 
เรียบรอยแลว 

2 ประชาชนเสนอความคิดเห็น
เก่ียวกับรัฐบาลควรชี้แจง 
กรณีงบประมาณป 2565  
ท่ีตองกูอีก 7 แสนลานบาท 

ระบบการจัดการ 
เรื่องราวรองทุกข  

(1111 สํานักนายกรัฐมนตรี) 
ไดรับเรื่องรองเรียนเม่ือ 

วันท่ี 10 มีนาคม 2564 

ไดประสานงานกับสํานักนโยบายและ
แผนเพ่ือดําเนินการจัดทําขอชี้แจง
ประชาชนท่ีรองเรียน โดยไดตอบเรื่อง
รองเรียนดังกลาวผานชองทางระบบ
การจัดการเรื่องราวรองทุกข (1111 
สํานักนายกรัฐมนตรี) เรียบรอยแลว 

๑๐๘๒ ๑๕
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(เอกสารแนบ 2) 
ท้ังนี้ การรับทราบรายงานดังกลาวเปนอํานาจของนายธีรลักษ  แสงสนิท รองผูอํานวยการสํานักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะ ตามคําสั่ง สบน. ท่ี 147/2564 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2564 (เอกสารแนบ 3) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบตามนัยท่ีกลาวขางตนดวย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
 

   
                                                       

ท่ี ประเด็น ชองทางรับเรื่อง/ 
วันท่ีรับเรื่อง การดําเนินการ 

3 ขอผอนผันจายคาไฟฟา เว็บไซต สบน. 
(ศูนยรับเรื่องรองเรียน)/ 
ไดรับเรื่องรองเรียนเม่ือ 

วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 

สลก. พิจารณาแลวเห็นวา ประเด็น
รองเรียนดังกลาวไมเก่ียวของกับ
ภารกิจของ สบน. จึงไดประสานงาน 
ไปยังศูนยรับเรื่องรองเรียน สํานัก
นายกรัฐมนตรี เพ่ือสงเรื่องตอ และ 
ไดแจงใหผูรองเรียนทราบการสงเรื่อง
ไปยังศูนยรับเรื่องรองเรียน สํานัก
นายกรัฐมนตรี และการไฟฟา 
นครหลวง ทาง e-mail ท่ีผูรองเรียน
แจงไวดวยแลว 

(นางสาวสิริภา สัตยานนท) 
เลขานุการกรม 

ทราบ 
 
 
 

(นายธีรลักษ  แสงสนิท) 
รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปฏิบัติราชการแทน 

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 



 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 



 

 

 

 

 

 

 บันทึกรองเรียน สํานัก ศูนย กลุม  

           (เม.ย.-มิ.ย.64) 



 บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ  ส านักจัดการหนี้ 1 โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5322                                       

ที ่ กค 0903/สจน.1/                             วันที ่       กรกฎาคม 2564 

เรื่อง   การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

เรียน  เลขานุการกรม  

ตามบันทึกส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) ที่ กค 0901/สลก./ว.318 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 
ขอให้ส านักจัดการหนี้ 1 (สจน. 1) รายงานผลการด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ สจน. 1 ได้รับมอบหมาย
ให้ด าเนินการแก้ไขและตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ สลก. ทราบ เพ่ือ สลก. จะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  นั้น 

สจน. 1 ขอเรียนว่าในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564) 
สจน. 1 ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
     (นางสาวอุปมา  ใจหงษ์) 
   ผู้อ านวยการส านักจัดการหนี้ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนา 

ตรวจ 
ทาน 
ร่าง 
พิมพ ์

๔๕๙ ๑๓
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 บันทึกขอความ 
สวนราชการ    สำนักจัดการหน้ี 2    โทร. 0 2265 8050 ตอ 5401                                   

ที่   กค 0904/สจน. 2/  วันที่         กรกฎาคม  2564 

เรื่อง   การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

เรียน เลขานุการกรม 

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ที ่ กค 0901/สลก./ว.318 ลงวันที ่ 11 
ธันวาคม 2561 ขอใหสำนักจัดการหนี้ 2 (สจน.2) รายงานผลการดำเนินการพิจารณาเรื่องรองเรียนที่ สจน.2 
ไดรับมอบหมาย ให สลก. ทราบ เพ่ือ สลก. จะไดดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป  น้ัน 

สจน.2 ขอเรียนวา ในไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564) 
สจน.2 ไมมเีรื่องรองเรียนที่ไดรับมอบหมายใหดำเนินการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

 (นางสุณี  เอกสมทราเมษฐ) 

          ผูอำนวยการสำนักจัดการหน้ี ๒ 
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  สำนักบริหารการชำระหนี้ โทร. 0 2265 8050 ตอ่ 5601              1 
ที ่ กค 0906/สบช/                      วันที่       ๑   กรกฎาคม  2564   .
เรื่อง   การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ                                  ะ      

เรียน  เลขานุการกรม 

ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ขอความร่วมมือ สำนักบริหารการชำระหนี้ (สบช.) 
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงลงในแบบฟอร์มการรายงานผลเรื่องร้องเรียน และส่งให้ 
สลก. ทราบ น้ัน 

สำนักบริหารการชำระหนี้ ขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ สบน. เดือน เมษายน 
ถึง มิถุนายน 2564 แล้ว ไม่มีในส่วนที่ สบช. ได้รับมอบหมาย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

         (นายเอกราช เขื่อนขันธ์สถิตย์) 
        ผู้อำนวยการสำนักบริหารการชำระหนี้ 

๑๘๘



  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักบริหำรกำรระดมทุนโครงกำรลงทุนภำครัฐ  ส่วนนโยบำยและแผนกำรระดมทุน โทร 5730

ที ่   กค 0907/ สบค./ วันที่      กรกฎำคม 2564 

เรื่อง  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ

เรียน  เลขำนุกำรกรม 

 ตำมที่ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (สลก.) ได้มีหนังสือที่ กค 0901/สลก./ว 318 ลงวันที่ 11 
ธันวำคม 2561 ขอให้ส ำนักบริหำรกำรระดมทุนโครงกำรลงทุนภำครัฐ (สบค.) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
พิจำรณำเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำและตรวจสอบข้อเท็จจริงลงในแบบฟอร์ม
กำรรำยงำนผลเรื่องร้องเรียนและส่งให้ สลก. ทรำบก่อนวันที่ 5 ของเดือนมกรำคม เมษำยน กรกฎำคม และ
ตุลำคม นั้น 

 ส ำนักบริหำรกำรระดมทุนโครงกำรลงทุนภำครัฐขอเรียนว่ำ ในระหว่ำงเดือนเมษำยน 2564 
ถึงเดือนมิถุนำยน 2564 ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่ สบค. ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

(นางสาวอัญจนา  วงศ์สว่าง) 
 ผู้อ านวยการส านักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ 
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บันทกขอความ
สวนราชการ ำนักพัฒนาตลาดตรา าร นี้ นนโยบายตลาดตรา าร นี้ระ างประเท โทร. 58๑  
ที กค 0908/ พต./  วันที กรกฎาคม 256

รอง การดำเนินการเก่ีย กับเรื่องรองเรียนของ ำนักงานบริ าร นี้ าธารณะ

เรียน เลขานุการกรม 

ตามที่ ำนักงานเลขานุการกรม ( ลก.) ไดมีบันทึก ที่ กค 0901/ ลก./ .318 ลง ันที่
11 ธัน าคม 2561 เพ่ือใ ำนัก/ ูนย/กลุม รายงานผลการดำเนินการพิจารณาเรื่องรองเรียนที่ไดรับมอบ มาย
ใ ดำเนินการแกไขปญ าและตร จ อบขอเท็จจริงลงในแบบฟอรมการรายงานผลเรื่องรองเรียน และ งใ ลก.

ทราบกอน ันที่ 5 ของทุกไตรมา เพ่ือร บร มและรายงานผลตอผูบริ าร และกระทร งการคลังทราบตอไป นั้น 

สํานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ (สพต.) ขอเรียนวามีเรื่องรองเรียนในระหวางวันที่ 1 เมษายน - 
3๐ มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ สพต. ไดดําเนินการแกไขปญหาเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการใน นที่เกี่ย ของตอไปด ย จะขอบคุณยิ่ง 

 
(นางชนันภรณ พิ ิ ฐ านิช) 

ผูอำน ยการ ำนักพัฒนาตลาดตรา าร นี้ 

พ

๑๑๔ ๕



เอกสารแนบ



 

 

ทัง้นี ้สพต. ไดด้าํเนินการแกไ้ขและโทรแจง้ใหล้กูคา้ทราบแลว้ 



  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ  ส่วนติดตามและประเมินผลฯ 2 โทร 5000

ที ่   กค 0909/สบป./ วันที่    กรกฎาคม 2564 

เรื่อง  การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรียน  เลขานุการกรม 

 ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ได้มีหนังสือที่ กค 0901/สลก./ว 318 ลงวันที่ 11 
ธันวาคม 2561 ขอให้สำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ (สบป.) รายงานผลการดำเนินการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงลงในแบบฟอร์ม
การรายงานผลเรื่องร้องเรียนและส่งให้ สลก. ทราบก่อนวันที่ 5 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ
ตุลาคม นั้น 

 สำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐขอเรียนว่า ในระหว่างเดือนเมษายน ถึง
เดือนมิถุนายน 2564 ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่ สบป. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

(นางสาวอัญจนา  วงศ์สว่าง) 
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ 

ตรวจ 

ทาน 

ร่าง 

ธนพร พิมพ ์
  4 ม.ค. 64

สำเนา

.................ตรวจ 

  ทาน 
1/7/64   ร่าง 

ธนพร 1/7/64 พิมพ์

๒๒๑ ๒



 บันทึกขอความ 

สวนราชการ  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนนโยบายและแผนสารสนเทศ โทร. 0 2265 8050 ตอ 5201 

ท่ี  กค 0902/ศทส137             วันท่ี          2 กรกฎาคม  2564 

เรื่อง  การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 

เรียน  เลขานุการกรม 

 

ตามท่ีสํานักงานเลขานุการกรม (สลก.) ขอความรวมมือศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) 

รายงานผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนท่ี ศทส. ไดรับมอบหมายใหดําเนินการแกไขปญหาและตรวจสอบ

ขอเท็จจริงลงในแบบฟอรมการรายงานผลเรื่องรองเรียน และสงให สลก. ภายในวันท่ี 5 ของเดือนมกราคม 

เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ความละเอียดตามบันทึกขอความ ท่ี กค 0901/สลก/ว 318 ลงวันท่ี 11  

ธันวาคม 2561  นั้น  

 

ศทส. พิจารณาและตรวจสอบเรื่องรองเรียนตามชองทางรับเรื่องรองเรียน 3 ชองทาง ไดแก  

1) โทรศัพท/โทรสาร  2) ไปรษณีย  และ 3) www.pdmo.go.th เรียบรอยแลว ขอเรียนวา ณ สิ้นวันท่ี 30 

มิถุนายน 2564 ไมมีเรื่องรองเรียนใดๆ ท่ี ศทส. ไดรับมอบหมายใหดําเนินการแกไขปญหาและตรวจสอบ

ขอเท็จจริง 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 

  
(นางสาววราภรณ  ปญญศิริ) 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdmo.go.th/


บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา โทร. 0 2271 7999 ต่อ 571๖

ที ่ กค 0910/ศท.  วันที่  กรกฎาคม  256๔ 

เรื่อง  การดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรียน  เลขานุการกรม 

ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ได้มีบันทึกข้อความ ที่ กค 0901/สลก./ว 3๑๘ ลงวันที่ 
๑๑ ธันวาคม 256๑ ขอให้ศูนย์ข้อมูลที ่ปรึกษา (ศท.) รายงานผลการดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
ที่หน่วยงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงลงในแบบฟอร์มการรายงานผล
เรื่องร้องเรียน ส่งให้ สลก. ทราบก่อนวันที่ 5 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม เพ่ือรวบรวม
และรายงานผลให้ผู้บริหารและกระทรวงการคลังทราบต่อไป  นั้น 

ศท. ขอเรียนว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 256๔ – มิถุนายน 256๔) 
ศท. ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

(นางสาวชิดชไม ไมตรี) 
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 

/๗๘๙  ๕



        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  โทร.  02 271 7999 ต่อ 5905                            . 

ที ่ กค 0900/กพร. 110   วันที ่  16 กรกฎาคม  2564          . 

เรื่อง  การดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ                                      .  

เรียน    เลขานุการกรม    

ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ได้มีบันทึกข้อความ ที่ กค 0901/สลก/ว.318 
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561  ขอความร่วมมือสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม รายงานผลการดำเนินการพิจารณา เรื่องร้องเรียน
ที่หน่วยงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือส่งให้ สลก. รวบรวม
และรายงานผลให้ผู้บริหารและกระทรวงการคลังทราบ  นั้น  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอเรียนว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานได้รับมอบหมายให้
ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริง  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
 (นางฉัตรมณี สินสิริ) 
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       

 
 
 

 
 



 บันทึกขอความ 
สวนราชการ    กลุมตรวจสอบภายใน    โทร. 0 2265 8050 ตอ 5218                                   

ที่   กค 0900/กตส. 275 วันที่      2  กรกฎาคม  2564 

เรื่อง   การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

เรียน เลขานุการกรม 

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ที่ กค 0901/สลก./ว.318 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 
2561 ขอใหกลุมตรวจสอบภายใน (กตส.) รายงานผลการดำเนินการพิจารณาเรื่องรองเรียนที่ กตส. ไดรับมอบหมาย 
ให สลก. ทราบ เพ่ือ สลก. จะไดดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป  น้ัน 

กตส. ขอเรียนวา ในไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564) 
กตส. ไมมีเรื่องรองเรียนที่ไดรับมอบหมายใหดำเนินการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

 (นางสาวพรทิพย  พันเลิศยอดย่ิง) 

           ผูอำนวยการกลุมตรวจสอบภายใน 

 



         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มกฎหมาย โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5916                                                   . 
ที่  กค 0900/กม./๑๒๔                           วันที่    2    กรกฎาคม  2564                    . 
เรื่อง  การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

เรียน   เลขานุการกรม    

 ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) โดยหนังสือที ่ กค 0901/สลก./ว 318 ลงวันที่ 
11 ธันวาคม 2561 ขอให้กลุ่มกฎหมายรายงานผลการดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานได้รับมอบหมาย 
ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงลงในแบบฟอร์มการรายงานผลเรื่องร้องเรียนส่งให้ สลก. ทราบ 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพ่ือรวบรวมและรายงานผลให้ผู้บริหารและกระทรวงการคลังทราบต่อไป  นั้น  

 กลุ ่มกฎหมายขอเรียนว่า ในปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที ่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน 2564)  
ไมม่ีเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

  

 

 

    (นายธีรเดช  ลิขิตตระกูลวงศ์) 
                                                                       ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย 



 บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ  กลุ่มบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ โทร. 02265 8050 ต่อ 5519 

ที ่  กค 0900/กบส./84   วนัที ่     2     กรกฎาคม  2564 

เรื่อง การดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 

เรียน  เลขานุการกรม 
 

ตามท่ีสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ขอให้กลุ่มบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ (กบส.) รายงาน
ผลการดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานท่านได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งให้ สลก. ภายในวันที่ 5 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ
ตุลาคม รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กค 0901/สลก/ว 318 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561  นั้น 

  
กบส. ขอเรียนว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนระหว่างเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ 2564 

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

(นายศิรัส  ปุษยะนาวิน) 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 บันทึกรองเรียน สํานัก ศูนย กลุม  

           (ก.ค.-ก.ย.64) 



 บันทึกขอความ  

สวนราชการ  สำนักจัดการหน้ี 1 โทร. 0 2265 8050 ตอ 5322                                       

ที่  กค 0903/สจน.1/                             วันที่        ตุลาคม 2564 

เรื่อง   การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

เรียน  เลขานุการกรม  

ตามบันทึกสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ที่ กค 0901/สลก./ว.318 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 
ขอใหสำนักจัดการหน้ี 1 (สจน.1) รายงานผลการดำเนินการพิจารณาเรื่องรองเรียนที่ สจน. 1 ไดรับมอบหมาย
ใหดำเนินการแกไขและตรวจสอบขอเท็จจริง ให สลก. ทราบ เพ่ือ สลก. จะไดดำเนินการในสวนที่เก่ียวของ
ตอไป  น้ัน 

สจน.1 ขอเรียนวาในไตรมาสที่ 4 ปงบประมาณ 2564 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564) 
สจน.1 ไมมีเรื่องรองเรียนที่ไดรับมอบหมายใหดำเนินการแกไขปญหาหรือตรวจสอบขอเท็จจริง  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 
 
 
 
     (นางสาวอุปมา  ใจหงษ) 
   ผูอำนวยการสำนักจัดการหน้ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๖๔๙



 บันทึกขอความ 
สวนราชการ    สํานักจัดการหนี้ 2    โทร. 0 2265 8050 ตอ 5401                                   

ท่ี   กค 0904/สจน.2/๔๔๗  วันท่ี      ๖  ตุลาคม  2564 

เรื่อง   การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

เรียน เลขานุการกรม 

ตามหนังสือสํานักงานเลขานุการกรม (สลก.) ท่ี กค 0901/สลก./ว.318 ลงวันท่ี 11 
ธันวาคม 2561 ขอใหสํานักจัดการหนี้ 2 (สจน.2) รายงานผลการดําเนินการพิจารณาเรื่องรองเรียนท่ี สจน.2 
ไดรับมอบหมาย ให สลก. ทราบ เพ่ือ สลก. จะไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  นั้น 

สจน.2 ขอเรียนวา ในไตรมาสท่ี 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) 
สจน.2 ไมมีเรื่องรองเรียนท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

     (นางสุณี  เอกสมทราเมษฐ) 

            ผูอํานวยการสํานักจัดการหนี้  ๒ 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักนโยบำยและแผน โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5507  

ที ่ กค 0905/สนผ./301  วันที ่   5   ตุลำคม  2564  

เรื่อง  กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ  

เรียน เลขำนุกำรกรม 

ตำมหนังสือส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (สลก.) ที่ กค 0901/สลก/ว 318 ลงวันที่ 11 ธันวำคม
2561 เรื่อง กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ และขอให้ส ำนักนโยบำย
และแผน (สนผ.) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนที่ สนผ. ได้รับมอบหมำย ให้ สลก. ทรำบ 
เพ่ือ สลก. จะได้ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  นั้น 

สนผ. ขอเรียนว่ำ ในไตรมำสที่ 4 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เดือนกรกฎำคม – ตุลำคม 
2564) สนผ. ไมมี่เรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำและตรวจสอบข้อเท็จจริง 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

          (นำยถำวร เสรีประยูร) 
           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผน 



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  สำนักบริหารการชำระหนี้ โทร. 0 2265 8050 ตอ่ 5601      . 
ที ่ กค 0906/สบช/                      วันที่        ๔  ตลุาคม  2564   .
เรื่อง   การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ              . 

เรียน  เลขานุการกรม 

ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ขอความร่วมมือ สำนักบริหารการชำระหนี้ (สบช.) 
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงลงในแบบฟอร์มการรายงานผลเรื่องร้องเรียน และส่งให้ 
สลก. ทราบ น้ัน 

สำนักบริหารการชำระหนี้ ขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ สบน. เดือน กรกฎาคม 
ถึง กันยายน 2564 แล้ว ไม่มีในส่วนที่ สบช. ได้รับมอบหมาย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

         (นายเอกราช เขื่อนขันธ์สถิตย์) 
        ผู้อำนวยการสำนักบริหารการชำระหนี้ 

๓๐๙



  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักบริหำรกำรระดมทุนโครงกำรลงทุนภำครัฐ  ส่วนนโยบำยและแผนกำรระดมทุน โทร 5730

ที ่   กค 0907/ สบค./                    วันที่       ตุลำคม 2564

เรื่อง  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ

เรียน  เลขำนุกำรกรม 

 ตำมที่ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (สลก.) ได้มีหนังสือที่ กค 0901/สลก./ว 318 ลงวันที่ 11 
ธันวำคม 2561 ขอให้ส ำนักบริหำรกำรระดมทุนโครงกำรลงทุนภำครัฐ (สบค.) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
พิจำรณำเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำและตรวจสอบข้อเท็จจริงลงในแบบฟอร์ม
กำรรำยงำนผลเรื่องร้องเรียนและส่งให้ สลก. ทรำบก่อนวันที่ 5 ของเดือนมกรำคม เมษำยน กรกฎำคม และ
ตุลำคม นั้น 

 ส ำนักบริหำรกำรระดมทุนโครงกำรลงทุนภำครัฐขอเรียนว่ำ ในระหว่ำงเดือนกรกฎำคม 2564 
ถึงเดือนกันยำยน 2564 ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่ สบค. ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

(นางสาวจันทิรา ตรงรัศมีทอง) 
     ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเงินกู้โครงการ รักษาราชการแทน 
 ผู้อ านวยการส านักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ 

๕๓o ๑



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   านักพัฒนาตลาดตรา าร นี้  โทร. ๐๒ ๒๗๑ ๗๙๙9 ต่อ ๕๘๐๑ 
ที ่ กค ๐๙๐๘/ พต./ วันที่  ตุลาคม  ๒๕๖4 
เรื่อง การด าเนินการเกี่ย กับเรื่องร้องเรียนของ  านักงานบริ าร นี้ าธารณะ

เรียน เลขานุการกรม 

ตามที่  านักงานเลขานุการกรม ( ลก.) มีบันทึกข้อค าม ที่ กค ๐๙๐๑/ ลก/  ๓1๘ ลง ันที่ 
๑๑ ธัน าคม ๒๕๖๑ ขอใ ้  านัก/ ูนย์/กลุ่ม รายงานผลการด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบ มาย
ใ ้ด าเนินการแก้ไขปัญ าและตร จ อบข้อเท็จจริงลงในแบบฟอร์มการรายงานผลเรื่องร้องเรียน และ ่งใ ้ ลก. 
ทราบก่อน ันที่ ๕ ของทุกไตรมา  เพ่ือร บร มและรายงานผลต่อผู้บริ าร และกระทร งการคลังทราบต่อไป  นั้น 

 านักพัฒนาตลาดตรา าร นี้  ขอเรียน ่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆ ระ ่าง ันที่ ๑ กรกฎาคม – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

(นางชนันภรณ์ พิ ิ ฐ านิช) 
  ผู้อ าน ยการ  านักพัฒนาตลาดตรา าร นี้ 

น .

๑๘๑ ๕



  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ  ส่วนติดตามและประเมินผลฯ 2 โทร 5000

ที ่   กค 0909/สบป./ วันที่    ตุลาคม 2564 

เรื่อง  การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรียน  เลขานุการกรม 

 ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ได้มีหนังสือที่ กค 0901/สลก./ว 318 ลงวันที่ 
11 ธันวาคม 2561 ขอให้สำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ (สบป.) รายงานผลการดำเนินการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงลงในแบบฟอร์ม
การรายงานผลเรื่องร้องเรียนและส่งให้ สลก. ทราบก่อนวันที่ 5 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ
ตุลาคม นั้น 

 สำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐขอเรียนว่า ในระหว่างเดือนกรกฎาคม 
ถึงเดือนกันยายน 2564 สบป. ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง 

(นายอัคนิทัต  บุญโญ) 
     ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบประเมินผลและการบริหารโครงการเงินกู้ รักษาราชการแทน 

 ผูอ้ำนวยการสำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ 

ตรวจ 

ทาน 

ร่าง 

ธนพร พิมพ ์
4 ม.ค. 64

สำเนา

.................ตรวจ 

 ทาน 
4/10/64 ร่าง 

 4/10/64 พิมพ์ 

๓๘๓ ๕



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนนโยบายและแผนสารสนเทศ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5201 

ที่  กค 0902/ศทส204             วันที่          4  ตุลาคม  2564 

เร่ือง  การด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนของส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

 
เรียน  เลขานุการกรม 
 

ตามที่ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) ขอความร่วมมือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) 
รายงานผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนที่ ศทส. ได้ รับมอบหมายให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงลงในแบบฟอร์มการรายงานผลเร่ืองร้องเรียน และส่งให้ สลก. ภายในวันที่ 5 ของเดือนมกราคม 
เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ความละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่  กค 0901/สลก/ว 318 ลงวันที่  11  
ธันวาคม 2561  น้ัน  
 

ศทส. พิจารณาและตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนตามช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 3 ช่องทาง ได้แก ่ 
1) โทรศัพท์/โทรสาร  2) ไปรษณีย์  และ 3) www.pdmo.go.th เรียบร้อยแล้ว ขอเรียนว่า ณ สิ้นวันที่ 30 
กันยายน 2564 ไม่มีเร่ืองร้องเรียนใดๆ ที่ ศทส. ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจส อบ
ข้อเท็จจริง 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 

  
(นางสาววราภรณ์  ปัญญศิริ) 

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdmo.go.th/


บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา โทร. 0 2271 7999 ต่อ 571๖

ที ่ กค 0910/ศท.  วันที่  ตุลาคม  256๔ 

เรื่อง  การดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรียน  เลขานุการกรม 

ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ได้มีบันทึกข้อความ ที่ กค 0901/สลก./ว 3๑๘ ลงวันที่ 
๑๑ ธันวาคม 256๑ ขอให้ศูนย์ข้อมูลที ่ปรึกษา (ศท.) รายงานผลการดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
ที่หน่วยงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงลงในแบบฟอร์มการรายงานผล
เรื่องร้องเรียน ส่งให้ สลก. ทราบก่อนวันที่ 5 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม เพ่ือรวบรวม
และรายงานผลให้ผู้บริหารและกระทรวงการคลังทราบต่อไป  นั้น 

ศท. ขอเรียนว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 256๔ – กันยายน 256๔) 
ศท. ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

(นางสาวชิดชไม ไมตรี) 
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
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        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  โทร.  02 271 7999 ตอ่ 5905                            . 

ที ่ กค 0900/กพร. 187          วันที่  7 ตุลาคม  2564          . 

เรื่อง  การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ                                     .  

เรียน    เลขานุการกรม    

ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ได้มีบันทึกข้อความ ที่ กค 0901/สลก/ว.318 
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561  ขอความร่วมมือสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม รายงานผลการดำเนินการพิจารณา เรื่องร้องเรียน
ที่หน่วยงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อส่งให้ สลก. รวบรวม
และรายงานผลให้ผู้บริหารและกระทรวงการคลังทราบ  น้ัน  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอเรียนว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานได้รับมอบหมายให้
ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
 (นางฉัตรมณี สินสิริ) 
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       

 
 
 

 
 



 บันทกึขอความ 
สวนราชการ    กลุมตรวจสอบภายใน    โทร. 0 2265 8050 ตอ 5218                                   

ท่ี   กค 0900/กตส. 450  วันท่ี      1  ตุลาคม  2564 

เรื่อง   การดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

เรียน เลขานุการกรม 

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ที่ กค 0901/สลก./ว.318 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 
2561 ขอใหกลุมตรวจสอบภายใน (กตส.) รายงานผลการดำเนินการพิจารณาเรื่องรองเรียนที่ กตส. ไดรับมอบหมาย 
ให สลก. ทราบ เพ่ือ สลก. จะไดดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  นั้น 

กตส. ขอเรียนวา ในไตรมาสท่ี 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) 
กตส. ไมมีเรื่องรองเรียนท่ีไดรับมอบหมายใหดำเนินการแกไขปญหาและตรวจสอบขอเท็จจริง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

 (นางสาวพรทิพย  พันเลิศยอดยิ่ง) 

           ผูอำนวยการกลุมตรวจสอบภายใน 



         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มกฎหมาย โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5916                                                   . 
ท่ี  กค 0900/กม./207                         วันที่    4     ตุลาคม  2564                    . 
เรื่อง  การดำเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนของสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

เรียน   เลขานุการกรม 

 ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) โดยหนังสือที่ กค 0901/สลก./ว 318 ลงวันที่   
11 ธันวาคม 2561 ขอให้กลุ่มกฎหมาย รายงานผลการดำเนินการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนที่หน่วยงานได้รับ
มอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงลงในแบบฟอร์มการรายงานผลเร่ือง ร้องเ รียน  
ส่งให้ สลก. ทราบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรวบรวมและรายงานผลให้ผู้บริหารและกระทรวงการคลัง
ทราบต่อไป  น้ัน 

กลุ่มกฎหมายขอเรียนวา่ ในปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564) 
ไม่มีเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแกไ้ขปัญหาและตรวจสอบขอ้เท็จจริง   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 
 

    (นายธีรเดช  ลิขิตตระกูลวงศ์) 
                                                                       ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย  



             บนัทึกขอ้ความ 
สว่นราชการ   กลุ่มบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ  โทร. ๐๒ ๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๕19                      .      
ที ่ กค ๐๙๐๐/กบส./136                      วนัที่       4 ตุลาคม  ๒๕๖4              .                     

เรือ่ง   การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานบริหารนี้สาธารณะ                                               . 

เรียน   เลขานุการกรม 

ตามที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ขอให้กลุ่มบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ (กบส.) 
รายงานผลการดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานท่านได้ รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา
และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งให้ สลก. ภายในวันที่ 5 ของเดือนมกราคม เมษายน 
กรกฎาคม และตุลาคม รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กค 0901/สลก/ว 318 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561  

นั้นกบส. ขอเรียนว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2564 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

 
                                         (นายศิรัส  ปุษยะนาวิน) 

                                                            ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ  
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ทัง้นี ้สพต. ไดด้าํเนินการแกไ้ขและโทรแจง้ใหล้กูคา้ทราบแลว้ 
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เอกสารแนบ 3 



คําสั่งสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ที่       /2564 

เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

ตามคําสั่งสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ท่ี 236/256๓ เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจ 
ใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 256๓ และเพ่ือใหการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะเปนไปอยางตอเนื่อง สอดคลองกันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นั้น  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 14 และมาตรา 16 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ 
พ.ศ. 2550 จึงใหยกเลิกคําสั่งสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ท่ี 236/256๓ ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 256๓ 
และมอบหมายและมอบอํานาจใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้  

1. การมอบหมายและมอบอํานาจใหผูบริหารระดับสูงกํากับดูแลตามสายงาน ปฏิบัติหนาท่ี
ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีผูอํานวยการ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือ 
มติคณะรัฐมนตรี ท่ีมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว ดังนี้ 

1.1 นายเอด วิบูลยเจริญ ท่ีปรึกษาดานหนี้สาธารณะ 
(1) สํานักจัดการหนี้ ๒ 
(2) สํานักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ 
(๓) สํานักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ 
(4) กลุมกฎหมาย 

๑.2 นายธีรลักษ แสงสนิท รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
(1) สํานักจัดการหนี้ ๑ 
(2) สํานักบริหารการชําระหนี้ 
(3) สํานักงานเลขานุการกรม 
(4) กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

1.3 นางจินดารัตน วิริยะทวีกุล รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
(1) สํานักนโยบายและแผน 
(2) สํานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
(3) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) ศูนยขอมูลท่ีปรึกษา 

/2. การมอบหมาย... 
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2. การมอบหมายและมอบอํานาจตามขอ 1 ไมรวมถึงกรณีตาง ๆ ดังนี้
2.1 การออกกฎหมาย การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี การใหความเห็นเพ่ือประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี หรือเรื่องท่ีเปนนโยบายสําคัญยิ่ง ยกเวนในกรณีท่ีมีเรื่องเรงดวนท่ีไดรับการเรงรัดมาจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง หรือรองปลัด
กระทรวงการคลัง หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน ซ่ึงเปนเรื่องท่ีตองปฏิบัติในทันที 

 2.2 การเสนอเรื่องตอกระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นชอบในการปรับโครงสราง  
หนี ้สาธารณะ โดยการแปลงหนี้ ซ้ือคืน ไถถอนตราสารหนี้หรือชําระคืนหนี้กอนครบกําหนดชําระ หรือ         
ทําธุรกรรมทางการเงินอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติการบริหาร          
หนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  

2.3 การดําเนินการเก่ียวกับแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบั ติราชการ 
และคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

    2.4 การอนุมัติใหจัดโครงการ การสัมมนา การฝกอบรม หรือการจางท่ีปรึกษา 
 2.5 การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย ลาออก และการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหนงของขาราชการ 

รวมถึงการมอบหมายการปฏิบัติราชการของบุคลากรขามสํานัก ศูนย กลุม  
2.6 การแตงตั้งผูแทนเจรจารายละเอียดเง่ือนไขเงินกูหรือการคํ้าประกัน ท่ีเปนการกูเงิน

จากตางประเทศ 
 2.7 การแตงตั้งมอบหมายผูแทนสํานักงานเขารวมเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือ

คณะทํางาน ตลอดจนการแตงตั้งมอบหมายใหไปปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานภายนอกเปนการชั่วคราว 
 2.8 การสั่ง การอนุมัติ และการอนุญาต ในการเดินทางหรือคาใชจายในการเดินทาง 

ไปตางประเทศทุกกรณี 
 2.9 การอนุมัติทุนศึกษาตอท้ังในและตางประเทศ และการอนุมัติบุคคลเขาอบรมหลักสูตร

นักบริหารระดับสูงหรือเทียบเทา 
 2.10 การพิจารณาความดีความชอบของขาราชการ และการอนุมัติการเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการและคาตอบแทนพนักงานราชการ 
2.11 การอนุมัติ การอนุญาต ใหไปเปนอาจารยพิเศษหรือวิทยากร ซ่ึงหนวยงานภายนอก

เปนผูจัด 
2.12 การดําเนินการอ่ืนใดท่ีผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะสั่งเปนอยางอ่ืน 

หรือเรื่องท่ีเห็นควรนําเสนอผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

3. การมอบหมายและมอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานัก เลขานุการกรม ผูอํานวยการศูนย และ
ผูอํานวยการกลุม กํากับดูแล ปฏิบัติหนาท่ีในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการ
ดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ท่ีมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน หรือมิได
หามเรื่องการมอบอํานาจไว ดังนี ้

3.1 การลงนามในหนังสือขอรับและใหขอมูล ความรวมมือ ความอนุเคราะหกับหนวยงานตาง ๆ 
หนังสือตอบกลับเม่ือไดรับขอมูล ตลอดจนหนังสืออ่ืนใดท่ีมีลักษณะเดียวกัน 

3.2 การลงนามในหนังสือเชิญประชุมและรับรองรายงานการประชุม หรือการดําเนินการ
อ่ืนท่ีเก่ียวของกับการประชุม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ/คณะทํางานตาง ๆ  

3.3 การอนุญาตการลาปวย ลากิจ และลาพักผอนของขาราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจางชั่วคราวในสังกัด ยกเวนการลาไปตางประเทศ ใหดําเนินการตามขอ 2.8 

/3.4 งานของ... 
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3.4 งานของศูนยขอมูลท่ีปรึกษา เฉพาะการใหรายชื่อท่ีปรึกษา 
3.5 งานของสํานักบริหารการชําระหนี้ ในกรณีท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในขอ 4 

ไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได ในกรณีดังตอไปนี้ 
(1) การตกลงซ้ือขายเงินตราตางประเทศเพ่ือการชําระหนี้เงินกูของรัฐบาล 

 (2 ) การลงนามใน เอกสารตกลงการ ซ้ือขายเงินตราต างประเทศล วงหน า 
เอกสารการสั่งจายเงินเพ่ือการชําระหนี้เงินกูของรัฐบาล และแบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ 

        การมอบอํานาจตามขอ 3.5 หากผูอํานวยการสํานักไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได
ใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหารการชําระหนี้เปนผูปฏิบัติราชการแทน 

4. การปฏิบัติราชการแทนกัน
4.1 ในกรณีท่ีนายเอด วิบูลยเจริญ ท่ีปรึกษาดานหนี้สาธารณะ ไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติ

ราชการได ใหนายธีรลักษ แสงสนิท รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และนางจินดารัตน 
วิริยะทวีกุล รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปนผูปฏิบัติราชการแทน ตามลําดับ 

4.2 ในกรณีท่ีนายธีรลักษ แสงสนิท รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนางจินดารัตน วิริยะทวีกุล รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
และนายเอด วิบูลยเจริญ ท่ีปรึกษาดานหนี้สาธารณะ เปนผูปฏิบัติราชการแทน ตามลําดับ 

4.3 ในกรณีท่ีนางจินดารัตน วิริยะทวีกุล รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนายเอด วิบูลยเจริญ ท่ีปรึกษาดานหนี้สาธารณะ และนายธีรลักษ แสงสนิท 
รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปนผูปฏิบัติราชการแทน ตามลําดับ 

5. เม่ือมีการใชอํานาจท่ีมอบไวตามคําสั่งนี้แลว ใหผูรับมอบอํานาจรายงานผลการใชอํานาจ
ปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหาตอผูมอบอํานาจเพ่ือทราบทันที หรือทุกเดือน ตามลําดับความเรงดวน
และความสําคัญของงาน 

ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี      กันยายน พ.ศ. 2564 

           (นางแพตริเซีย  มงคลวนิช) 
 ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

๓๐
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