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การปฏิบัติงาน “เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และเรื่องร้องเรียนทั่วไป” 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) : สบร. 
 

1. หลักการและเหตุผล 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียนของ
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด บนพื้นฐานของความเป็นธรรม
กับคู่กรณีทุกฝ่าย 

2. ขอบเขต 

การประสานงานรับเร่ืองร้องเรียนของหน่วยงานภายใน และส่วนงานกลางของส านักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) เพื่อด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการด าเนินการ ติดตาม
ประเมินผล และรวบรวมเสนอผู้บริหาร 

3. ค าจ ากัดความ 

ประเภทเร่ืองร้องเรียน  แบ่งเป็น 2 ประเภท  ได้แก่ 
1. เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ การร้องเรียนการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าท่ีส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ โดยมีลักษณะท่ีเก่ียวข้องตามนิยาม ดังนี้ 

“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
 [อ้างอิงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1)] 

 “ทุจริตต่อหน้าท่ี”  หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าท่ีหรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าท่ีท้ังท่ีตน
มิได้มีต าแหน่งหรือหน้าท่ีนั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ี ท้ังนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควร
ได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการหรือ
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 

 [อ้างอิงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 4] 

“มิชอบ” หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ/ส านักงาน ค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา มติคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือตามท านองคลองธรรม 
คือ ไม่เป็นไปตามทางท่ีถูกท่ีควร 

2. เรื่องร้องเรียนท่ัวไป ได้แก่ ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ร้องเรียนเร่ืองการให้บริการหรือการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งท าให้ไม่ได้รับความสะดวกตามสมควรหรือไม่ได้รับการบริการตามสิทธิท่ีก าหนด  

4. ช่องทางการร้องเรียน :  

4.1 ทางโทรศัพท์ :  ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)  
เวลา 09.00 – 17.00 น.  

1) ส่วนงานกลาง สบร. โทร. 0-2105-6500 ต่อ 450 
2) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) โทร. 0-2225-2777  
3) สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)  โทร. 0-2264-5963 ต่อ 121 
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4.2 ทางจุดบริการประชาชน : โดยมาร้องเรียนด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  
 (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) เวลา 09.00 – 17.00 น.  
1) ส่วนงานกลาง ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลด้ิง (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ชั้น 18 - 19 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

2) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)  
4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทรศัพท์ 02 225 2777 โทรสาร 02 225 2775 

3) สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)  
 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
 ชั้น 17  999/9 ถนนพระราม 1   
 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330   
 โทรศัพท์ 02 264 5963-5 โทรสาร 02 264 5966  

4.3 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  express@okmd.or.th 

4.4 ทางไปรษณีย์ : ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
  69/18-19 อาคารชุดมิว บิลด้ิง (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล)  
  ชั้น 18 – 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
  กรุงเทพมหานคร 10400 

4.5 ทาง Website ส านักงาน : www.okmd.or.th/complaint/complaint-form.php 

5. ระยะเวลาด าเนินการ   

5.1 เร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี : ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อ        
ให้ทราบว่าเป็นกรณีหรือไม่มีมูล ภายใน 30 - 45 วัน  
ท้ังนี้ หากการร้องเรียนตามข้อ 5.1 มีกรณีเก่ียวข้องทางวินัย หรือเร่ืองความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าท่ี ระยะเวลาในการด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของ สบร.         
ท่ีก าหนดแล้วแต่กรณี 

5.2 เรื่องร้องเรียนท่ัวไป : ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  
5.3 เริ่มนับระยะเวลาเมื่อ : เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนในแบบฟอร์มตามท่ีก าหนด 
5.4 สิ้นสุดระยะเวลาเมื่อ : ได้มีการชี้แจง ให้ค าแนะน า หรือระงับเร่ือง หรือยุติเร่ือง หรือการแจ้งผล

การพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบแล้วแต่กรณี 

6. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

6.1 การพิจารณาวินิจฉัย / สั่งการ / ติดตามผลการด าเนินงาน ได้แก่ ผู้อ านวยการ สบร. หรือ        
รองผู้อ านวยการ สบร. และผู้อ านวยการหน่วยงานภายใน  

6.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริง / การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/รายงานผลการด าเนินการ ได้แก่ 
ผูอ้ านวยการฝ่ายอ านวยการ / ผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน (หน่วยงานภายใน)  

6.3 รับเรื่องและส่งต่อเรื่องร้องเรียน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภายใน (งานบริการ) / เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน / เจ้าหน้าท่ีฝ่ายอ านวยการ สบร.  

mailto:express@okmd.or.th
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

7.1 ขั้นตอนการร้องเรียน 

7.1.1 การยื่นและเสนอเรื่องร้องเรียน มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 
(1) ร้องเรียนเป็นหนังสือ  เป็นกรณีท่ีใช้กับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้า ท่ี สบร. และเ ร่ืองร้องเ รียนท่ัวไป ท่ีต้องการแก้ไขปัญหาหรือต้องการ        
ความช่วยเหลือ ซึ่งการร้องเรียนโดยวิธีนี้ ผู้ร้องเรียนต้องท าหนังสือ/เอกสาร เล่าถึง
เหตุการณ์หรือพฤติการณ์ของเร่ืองท่ีต้องการร้องเรียนให้ชัดเจนมากท่ีสุด แจ้งชื่อและ         
ท่ีอยู่ให้ชัดเจนเพียงพอท่ีสามารถติดต่อได้ พร้อมท้ังลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน หากมี
เอกสารหรือหลักฐานควรแนบมาพร้อมกันด้วย 

(2) ร้องเรียนด้วยวาจา  กรณีผู้ร้องเรียน ไม่ได้มีการจัดท าหนังสือ/เอกสาร ให้ผู้รับเร่ือง
ร้องเรียนบันทึกรายการเร่ืองร้องเรียน โดยอธิบายถึงเหตุท่ีต้องการร้องเรียน ข้อเท็จจริง
เก่ียวกับเร่ืองท่ีร้องเรียนและสิ่งท่ีต้องการให้สถาบันฯ ด าเนินการ รวมถึงสอบถาม
รายละเอียด ชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ผู้ร้องเรียนท่ีสามารถติดต่อได้ 
ท้ังนี้ หากกรณีผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์แสดงตน โดยไม่แจ้งข้อมูลเก่ียวกับตนเอง จะต้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีข้อมูลน่าเชื่อถือเพียงใด  

7.1.2 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน 
(1) ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 

 วัน เดือน ปี ท่ีร้องเรียน 
 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ท่ีสามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ 
 ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเร่ืองท่ีร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความ

เดือดร้อนหรือเสียหายต้องการให้แก้ไขด าเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้ง
เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของส านักงานได้ชัดแจ้งเพียงพอท่ีสามารถ
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสืบสวน สอบสวนได้ 

 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
(2) การร้องเรียนต้องเป็นเร่ืองจริงท่ีมีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวท่ีเสียหาย

ต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
(3) การร้องเรียนจะต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง ไม่ได้

สร้างเร่ืองเพื่อกล่าวหาบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความเสียหาย 
(4) เป็นเรื่องท่ีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ี

ต่างๆ ของเจ้าหน้าท่ี สบร. หรือหน่วยงานภายในของ สบร. ได้แก่ สถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)  สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) 

(5) เป็นเร่ืองท่ีประสงค์ขอให้ สบร. หรือหน่วยงานภายในของ สบร. ช่วยเหลือหรือขจัด
ความเดือดร้อนในด้านท่ีเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบหรือภารกิจของ สบร. โดยตรง 

(6) การร้องเรียนท่ีมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน
การด าเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง ให้ยุติเรื่องและเก็บเป็นข้อมูล 

7.1.3 การร้องเรียนท่ีไม่สามารถด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานนี้ ได้แก่ 
(1) การร้องเรียนท่ีเป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่ เป็นบัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยานแวดล้อมชัดเจน

และเพียงพอท่ีจะท าการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเร่ือง 
(2) การร้องเรียนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเร่ืองท่ีศาลได้มีค าพิพากษาหรือ

ค าสั่งถึงที่สุดแล้ว 
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(3) การร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(4) การร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล 
(5) การร้องเรียนท่ีหน่วยงานอื่นได้ด าเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัยและได้มีข้อสรุป

ผลการพิจารณาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

7.2 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน 
7.2.1 เรื่องร้องเรียนท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนตามระบบสารบรรณ 

7.2.2 เรื่องร้องเรียนท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับเร่ืองร้องเรียนสอบถามรายละเอียด 
ชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ พร้อมรายละเอียดท่ีต้องการร้องเรียน
เก่ียวข้องกับบุคคลหรือองค์กร และปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน และบันทึกลงใน
แบบฟอร์มตามท่ีก าหนดไว ้ท้ังนี้ หากกรณีผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์แสดงตน โดยไม่แจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีข้อมูลน่าเชื่อถือเพียงใด  

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภายใน หรือส่วนงานกลางจะต้องสามารถรับเร่ืองได้ในทันทีแม้จะเป็น    
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนงานอื่น เพื่ออ านวยความสะดวกและไม่ท าให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ      

หากผู้ร้องเรียนไม่ได้รับการตอบกลับภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้  
 1) เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใน 30 – 45 วัน 
 2) เรื่องร้องเรียนทั่วไป ภายใน 15 วัน 

ผู้ร้องเรียนสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2105 6500 ต่อ 450 ตั้งแต่วันจันทร์ 
ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) เวลา 09.00 – 17.00 น.   

7.3 การส่งต่อเรื่องร้องเรียน 

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับเร่ืองร้องเรียน ลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน และพิจารณาความน่าเชื่อถือของประเด็น
ท่ีร้องเรียน ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย กฎระเบียบของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
และอยู่ในอ านาจท่ีสามารถด าเนินการได้ หากเรื่องร้องเรียนนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดให้มีหนังสือ
แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 วันท าการหลังได้รับแจ้ง เพื่อให้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
จากนั้นบันทึกเร่ืองไว้ในฐานข้อมูลและส าเนาเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บริหารทราบ 

7.4 การตรวจสอบข้อเท็จจริง 

หน่วยงานท่ีได้รับแจ้งเร่ืองร้องเรียน จะต้องให้ความส าคัญต่อเร่ืองร้องเรียนเป็นล าดับแรก        
โดยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข รวมท้ังการป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาได้อีกและแจ้งผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบทันทีท่ีได้ข้อสรุป หรือภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ตามประเภทเร่ืองร้องเรียน  ดังนี้ 

1) เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี  ภายใน 30 – 45 วัน 
2) เรื่องร้องเรียนท่ัวไป  ภายใน 15 วัน 

7.5 การตอบข้อร้องเรียน    

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับข้อร้องเรียนต้องแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 3 วันนับถัดจากวันท่ี
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ พร้อมกับรายงานผลการด าเนินการเสนอผู้อ านวยการ 
สบร. เพื่อทราบ 
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7.6 การรวบรวมข้อมูล     

งานกฎหมาย ฝ่ายอ านวยการ จะรวบรวมข้อมูลเร่ืองร้องเรียน ค าชี้แจงหน่วยงาน จัดท าสรุปสถิติ
และผลการด าเนินการข้อร้องเรียนพร้อมท้ังข้อเสนอแนะ เสนอผู้อ านวยการ สบร. เพื่อทราบเป็น
ประจ าทุกๆ หกเดือน 

7.7 ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน :  

งานกฎหมาย ฝ่ายอ านวยการ/ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

8. ระบบติดตามและประเมินผล 

8.1 หน่วยงานภายใน ได้แก่ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) และสถาบันอุทยานการ
เรียนรู้ (สอร.) รายงานสถิติและผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนพร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค
การด าเนินงาน มายังงานกฎหมาย ฝ่ายอ านวยการ ดังนี ้

(1) รายงานรอบหกเดือนแรก : ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม จนถึงวันท่ี 31 มีนาคมของทุกปี โดยให้
จัดส่งรายงานผลการด าเนินการพร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) มายังงานกฎหมาย 
ฝ่ายอ านวยการ ภายในวันท่ี 10 เมษายนของทุกปี 

(2) รายงานรอบหกเดือนหลัง : ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน จนถึงวันท่ี 30 กันยายนของทุกปี โดยให้
จัดส่งรายงานผลการด าเนินการพร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) มายังงานกฎหมาย 
ฝ่ายอ านวยการ ภายในวันท่ี 10 ตุลาคมของทุกปี 

8.2 งานกฎหมาย ฝ่ายอ านวยการ รวบรวมสถิติ ติดตามและประเมินผล สรุปผลการด าเนินการตาม
ข้อร้องเรียนเสนอผู้อ านวยการ สบร. เพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ระเบียบ ข้อบังคับ
ท่ีเก่ียวข้องเป็นระยะๆ และหากเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงานจะประชุมหารือร่วมกันหรือน าเรียน
ผู้บริหารในการประชุมต่อไป  

 
 
 



   

 

ผังกระบวนการจัดการเรือ่งร้องเรียนการทุจริตและ 
ประพฤติมชิอบของเจ้าหน้าที่ และเรื่องร้องเรียนทั่วไป 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) 
 

 
กระบวนงาน รายละเอียดด าเนนิงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การรับและส่งต่อเร่ืองร้องเรียน 
  

ใ ห้ ด า เ นิ น ก า ร รั บ และจั ดส่ ง        
เร่ืองร้องเรียนไปยังผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตามประเภทเ ร่ือง
ร้องเรียน 

1 วัน เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

2. การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน    
1) เร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ  
 

เสนอ ผอ.สบร. พิจารณาสั่งการ
เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป 

30 – 45 วัน ผอ.ฝ่ายอ านวยการ 
/ผอ.ฝ่ายสนับสนุน
กา รปฏิ บั ติ ง า น
(หน่วยงานภายใน) 

2) เร่ืองร้องเรียนท่ัวไป  
 

ให้ผู้ รับผิดชอบตรวจสอบและ
ด าเนินการแก้ไขโดยทันที 

15 วัน เจ้าหน้าท่ี ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

3. การตอบข้อร้องเรียน ส่วนงานท่ีรับเร่ือง ด าเนินการ
แจ้งผู้ร้องเรียนเมื่อได้ข้อสรุปและ
แนวทางการแก้ไขการร้องเรียน 

3 วัน ส่วนงานท่ีรับเร่ือง
ร้องเรียน 

4. การติดตามและประมวลผล ส่วนงานท่ีร้องเรียน รายงานข้อมูล 
สถิติ เ ร่ืองร้องเรียนและผลการ
ด าเนินการข้อร้องเรียนพร้อม
ข้อเสนอแนะมายังงานกฎหมาย 
ฝ่ายอ านวยการ เพื่อเสนอรายงาน 
ต่อ ผอ.สบร. เพื่อทราบ 

ทุกๆ 6 เดือน ส่วนงานท่ีรับเร่ือง
ร้อ ง เ รียน และ
ง า น ก ฎ ห ม า ย 
ฝ่ายอ านวยการ 

 


