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คำสง่กรมศลิปากร 
ท ฬ ^  /  ๒๕๕๕

ฟลง มอบหมายผูร้บัผดิชอบรับเรือ่งรอ้งเรยีบ

สบืฟองจาก กร.มศิลปากร ปรบัปรงุคำสัง่แตง่ตัง้กa‘ะกรรมการ สำเปน็การดามาตรฐานความ 
โปรง่ใสของกรมศลิปากรขอ,•งกรมศลิปากร ดามคำสัง่กรมศลิปากรที ่๔๙๐/๒๕๕๕ ส่ัง (น วันท่ี ๓ พ?)ษภาคม 
‘ปี๕๕๕ เพ ีอ่ใหก้ารคำเนนิการตามดว้ขีว้ดั "เครือ่งมอวดัความโปรง่!สแสะตรวจสอบได’ของสว่นราซการ,' 
ประกอบดว้ย ๔ มต ิ ๑๓ ด้วฃ้ีวัด บรรลวัุตถประสงค ํ เป็นโปดามหลักเกณหก็ารสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของ 
สว่นราขการ นบ

เพ ีอ่ใหก้ารคำเนนิการตามตวัข ีว้ดับรรลวุตัลปุระสงค ์ เปน็น!ตามหลกัเกณหก้ารสรา้ง 
มาตรฐานความโปรง่ใสของสว่นราขการ และสยดคลองกับสทานการพ์ป็อ'จุ'ช''น จีงขอยกเลกคำสัง่กรมศลิปากร 
ท่ี ๓๗๔/๒๙๕๓ ลงวนัที ่ ๓๐ มถินุายน ๒๕๕๓ เรือ่ง มอบหมายผร้บ้ตดิขอบรบัเรือ่งรอ้งเรยีน และปรบัปรงุ 
สำสัง่มอบหมายหนว่ยงาน และเจา้หนา้ทีผ่ ูร้บัผิดขอบคำรอ้งเรยีน เสนอแนะ หรอืความศติเหน็เกีย่วกบังาน 
ทีร่ผู1้บอำนาจหนา้ทีข่องกรมศลิปากร และ/หร่ือหนว่ยงานโนสงักดักรนศลิปากร ตังน้ี

๑. หนว่ยงานรบัผดิชอบรบัคำรอ้งเรย็บ เสนอแนะ หรอ่ความคดเหบ็
๑.๑ สำนกับรหิารกลาง (กลุม่อำนวยการและประสานราขการ) เป็นหน่วยงานร้บผิลชอบ 

การรบัคำรอ้งเรยีน เลนลแบะ และความคดิเหน็ของกรมศลิปากร และสำนักบริหารกลาง
๑.๒ ฝา่ยบรหิารงาบทัว่ไป ของทกุสำนกัเปน็ชนา่ยงานรบัผดิชอบการรบ้คำรอ้งเรยีน 

เสนอแนะ และความคดิเหน็ของสำนกั
๒. เจา้หนาัทีผ่ ูร้บัผดิซอบรบ้คำรอ้งเรยีบ เสนอนบะ นละความเหบ็จองฺกรมศลิปากร 

๒.๑ หวัหนา้กลุม่อำนวยการและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง 
๒.๒ หวัหนา้กลุม่นติกิาร สำนกับริหารกลาง
๒.๓ นางสาวนนัรวญีา ชำนกิจ กลุม่อำนวยการและงระสาบราซการ สำนกับริหารกลาง 
๒.๙ บางสายสวาท ศรบีดุรตา กลุม่อำนวยการนละประสานราชการ สำนักบริหารกลาง 
๒.๕ นายวร1.ตข ใจดว้ง กลุ่มนติกิาร สำนกับริขารกลางํ

An. เจา้หนา้ที.่..



๓. เจา้หนา้ทีผ่ ูร้บัผด'ชอฃรบฅำรอังเรยีน เสนอแนะ แกะความเหนของหนว่ยงานในสงักดั
กรมสลืปากร

ใหผู้อ้านวยการสำนกัแตส่ะแหง่ พจิารณาออกคำสัง่แตง่ทัง้เจา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิซลบการรนั 
คารอังเรยีน เลนอแนะ และความเหน็ในสว่นของหนว่ยงาน

ทัง้นี ้ใหห้นวยงานและเจา้หนา้ทีผ่ ูไ้ดร้บัมอบหเทยใหป้ฏบิตัหินา้ทีร่บัผดิชอบการรบั 
ค0ารอังเรยีน เสนอแนะ และความเหบ็ ตามคำ'!ส่ังฉบบน้ี ดา่เนน้การตามฒัต้อนดงัตอ่ไปนี้

๑. รับคำรอ้งเรยีน เสนอแนะ และความเหน็จากชอ่งหางตา่งๆ และบันทกลงทะเบียน 
to. นา่เสนอผูบ้งัคบับญัขาเพีอ่พจิารณามอบหมายหนว่ยงานหรฮีเจา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้ง 

ดำเนนิการจต้ทำคำขีแ้จง หรือปรับปรุง แลว้แตก่รณี
๓. ตดิตามผลการดา่เนน้การตอ่คำรอังเรยีน เสนรแนะ และความเหน็ จากหนว่ยงานหรีฮ 

บคุคลทีใ่ดร้บัมอบหมาย เพีอ่รวบรวมจดัหา่คำตอบแจง้แกบ่คุคลหร£ืหนว่ยงานทีร่ล้งเรยีบ เสนอแบะ หรือ 
มความคคํเหน็

๔; สรปุผลการปฏบิตังิานรบัคำรอ้งเรยีน เสนอแบะ และความเหน็ รายงานผูบ้งัคบับญัข<  
ตามสำคบัขัน้ จนนงอชบตกรมศลปากร บกุ ๖ เดอ่บ

๔. ดา่เนน้การอึน๋ใดทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการรบัคำร0้งเรยีน เสนอแนะ และความเหน็ หรือ 
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

ทัง้นี ้ ตงแตบ่ดันี ้เป็นด้นไป

ส่ัง <น วน!')V กรกฎาคม VI.ศ พ.๔๔๔

(นางโลมสุดา สิยะๆณซ้) 
อธิบดีกรนสืลงากร



คำส่ังกรมศิถปากร ท่ี 75*1/2555 
เร่ือง มอบหมายผู้รับผิดขอบรับเร่ือง!องเรียบ 

ดามระเปียบกรมศิลปากร
ว่าด้วยการรับคำร้องเรัยน คำแบะนำ หรือความคิดเห็น พ,ศ. 2553 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2553

ท่ี สำนัก เจ้าหน้าท่ีผู้รับฝ็ดซฒรับคำร้องเรียน หมายเหตุ
1 กรมศิลปากร 1. หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

2. หัวหน้ากลุ่มปีติการ
3. บางสาวน้นํร่ไญา ชนก''!
4 บางสายสวาท ศรีบุตรตา 
รนายวรเดช ไจด้วง

สำนักบรืหารกลาง
กลุ่มคลังและพัสคุ นางลาว•วันทนา ศิริรัตนเวฒํ
กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มแผนงานโครงการและวีเทสลัมพันร นายการุณ ฉัตรสุวรรณ
กลุ่มเผยแพร่และประซาลัมพันธ์ นางสาวรสหันท่ี สรรสะอาต
กลุ่มปีติการ นางสาวมาลภรณ คุ้มเกษผ

2 สำนักการลังคีต ไ . .  นางวโลลักษณ์ เกยรติธรรัตน์
2. นางพวงเพ็ญ ฤทธิเกสร
3. นางสาวรจนา อสสราใเสรณ์

3 สำนักโบราณคล นางบุณฌดา เปียวชอุ่ม
4 สำนักพ็พ็รภัณฑสทานแห่ง'ชาติ นางสาวพัชรินทรี คุ*ขประยู!ท
5 สำนักวรรณกรรมนละประวีตสาสตร์ นายสุร'ลักด พลภักติ
6 สำนักลลาป็ตยกรรม 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานvnโป

2. นางจุฑามาศ ซึมดอน
3. นางสาวนพวรรณ เมร!พรญ

7 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งซาติ นางกรรณิการ์ ชมเดช
8 สำนักหอสบุดแห่งชาติ นางวงจันทร์ รอดจีน
9 สำนักช้างสืบหมู่ นางสาวอรพ็น พฤกษ์สุนทร
10 กลุ่มตรวจสอบภายในระด้บกรม
11 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1. นางจิตรปรติ พร้อมศรีทจง

2. นางอัจฉรา ล้ีระเตช
3. นายอุบณะ อำนาจสกล(เทธ๋ึ .

12 งานเทคโนโลยึสารลนเทศ นายสมลักท่ี จีระธัญญาสสุ?.
13 สำนักศิลปากรท่ี 1 ราชบุรี นางรรณติ แสงอยู่
14 สำนักศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรี นางสาวสุเพ็ญภา สะชะโร
15 สำนักศิลปากรท่ี 3 พระนฅรสรีอยุธยา นางปรานี ทองติ
16 สำนักศิลปากรพ 4 ลพบุรี นางวงสพร โชคอำนวย
17 สำนักศิลปากรท่ี 5 ปราจีนบุรี ไ;นางอัญชลา เสือเพชร 

2. นางมานะ จิตรประภา



ท่ี สำใ!ก เจัาหน้าท่ีผู้รับผดพบรับคำร้องเรียน หมายเหตุ
18 สำนักศิลปากรท่ี 6 สุโ'?เทย 1. นางาตาภา น้ๆํ สมบรฝ

2. นางประมาณ แก่นสำ
3. นางสาวโสน จ้อกสง
4. นายบุญเซิต สถาพร
5. นางจนตนา เสือนเด่น
6. นางม่ิงขวัญ ผาดเรือง
7. นางสาวมนัสนนท์ ภรร
8. นายประพันธ ภักตรใฒึว

19 สำนักสืลป่ากรท่ี 7 น่าใ! ใ!ายเใ!ธาดล วิจักขณะ
20 สำนักสืกปากรท่ี 8 เซยงใหม่ นางสาวณัฐพัขรี แลน}!เททรัพย์
21 สำนักศิลปากรท่ี 9 ขอนแก่น 1. น"เยจารีท วิไลแก้ว

2. นางราตรี นัวประคน!
3. ธาตา สังข์'ทอง
4. บายสมเพจน่ สุขาบลย์

22 สำนักศิลปากรท่ี 10 ร้อยเอด นางยลนภา จันทรโยรา
23 สำนักศิลปากรท่ี 11 อุบลราซธาป็ นายสยาม เหพประขา
24 สำนักศิลปากรท่ี 12 นครทฃสืมา นางสาว'ทาริกา กรรมจ้ใ!ทร์
25 สำนักศิลปากรท่ี 13 สงขลา นางสาวกษมาถ!'ซญ นสิยารมย์
26 สำนักศิลปากรท่ี 14 นครศรีธรรมราข 1. นางสาวศรีประตับ ณาผล

2. นางสาว'ใ!นรญา สิพ่)สาร
3. บายกิตติ ซิไ!เจริญศรม
4. นาง}!กดา ซวลานฒ์
5. นางกนกรัตน์ ศรีใส

27 สำนักศิลปากรท่ี 15 ภูเก็ต ใ!'ายไพศาล วิเขยรนท้า



แบบใบรับคำร้องเรียน
(ตามระเมยีบกรมคลํปากร ว่าดว้ยการรับคำร้องเรียน คำแบะนำ หรีอครามคดเมีน พ.ศ. 2553 ข้อ 5)l i p

เลขที ่ / 255

รนัเสอืนปที ีร่บั เรือ่ง...............„ / . ___________L ________

ห น ว่ยงาน ท ีร่บั คำรอ้งเรยัน ...................................................  . „ เวลาท ีร่บั เร ือ่ง น.
ซ อ่งท างท ี!่ด ร้บั คำรอ้งเรยัน □  มาดว้ยตวเอง □  ไปรษณย์ี □  มอบคนอ่ืนมาอ่ืน

□  ศ่ฟาบหน่วยงานท่ีมี 
หน้าท่ีรับเร่ืองราวร้อง 
ทุกฟ้ของประ'ชาชน

□  โทรสาร □  ทบไซด้
■ พพพ. Unearts. 20. th

ท ีอ่ผอู ืน่คำรอ้งเรยัน  (น าย/น าง/น างส าว/อ ืน่  ๆ)................

เลขป ระจำตวัป ระช าซน แ แ  II 1 1 H  1 1 โ ท - เ  เ  K J

ในกรณ อืน่แทนผูอ้ ืน่  มคีวามเก ีย่วพนักบัผ'รอ้งเรยันเปน็

รายล ะเอ ยด ผ ร้อ งเรยับ

าว/อ ืน่  ๆ)ท ีอ่ผ ูร้อ้งเรยัน  (น าย/น าง/น างส

เลขป ระจำตวัป ระชาชน  o n n n r v n n  ไเ If H  If H  1

อย ูบ่ าน เลขท ี่ หมูท่ี่ ห ม ูบ่ าน/อาคาร

ซ อย/ตรลก ถนน

ตำบ ล/แขวง อ ำเภ อ /เข ต

จงัหวด หมายเลขโทรสพัท์

หมายเลขโทรสพัทเคลีอ่นท ี ่ ■ หมายเลขโทรสาร

e -m ail

เร ือ่งท ีร่อ้งเรยีน

หมายเหต ุ กรณุาเกบ็ใบรบัคำ!องเรยีนน!รเ้ปน็หลกัฐานโนการ 
ตดิตอ่เกีย่วกบัเรือ่งที!่องเรยีนไรล้นักรมตลิปากร

(ลงทีอ่)........................................................................ผรบัคำรอ้งเรยัน
(........................................................................J



-  ๘ -

แบบบันทึกคำร้องเรียน
(ตามระเปยีบกรมสลิปากร ราีจัวยการรบัคำ!องเรยีบ คำแนะนา ห่รีอความสืตเห็น ห.ศ. 2553 ข้อ 7 และข้อ 9)

เลขท ี ่ / 255

วนัเดอืนปที ีร่บัฟอง, _. / ..................... L .............

ห น ว่ยงาน ท ีร่บัคำรอ้งเรยีน  ...........................  „ .............. เวลาท ีร่บัฟอง ...................... .น.

อ ือ่ผอ้ ืน่ คำรอ้งเรยีน  (น าย/น าง/น างส าว/อ ืน่  ๆ)............. _ ...................................................................................................................  .

เลขประจำตวัประซาซน  โ ท  II 1 II H  I I I I  1| II H J  H 1

ในกรฟอ็ ืน่แทนผูอ้ ืน่  มคีวามเก ีย่วพนัสบัผูร้อ้งเรยีนเปน็ ....................... .................................................. ...............................................

รายละเอ ยีดผรอ้งเรยีน

อ ือ่ผ ูร้อ้งเรยีน  (น าย/น าง/น างส าว/อ ืน่  ๆ)

เลฃประจำตวัประซาซน 1 H  II 1

อย ูบ่ าน เลขท ี่ หมูท่ ี ่ ห ม ูบ่ าน/อาคาร

ซอย/ตรอก ถนน

ตำบ ล/แขวง อำ๓ อ/เขต

จงัหวดั หมายเลขโทรสพัท์

หมายเลขโทรสพัทเคลือ่นท ี่ หมายเลขโทรสาร

e-m ail

เหตทุ ี!่มส่ามารถทำคำรอ้งเรยีนเปน็ห นงัสอีและเหตทุ ีร่อ้งเรยีน



-๙*-



- ๑๐ -

ผร้'องเรยีน1ประสงค!์1พกรมสลิ1ป-ากรดำเบนการ



- ๑๑ -

หลกัฐานท ีร่น่ประกอบคารอ้งเรยีน (ถา้ม)ี

จ า้พ จา้ได อ้ า่น ห รอื พ งิจอ้ ค วาม ท ีเ่จ า้ห น า้ท ีผ่ ูร้ บั ค ำรอ้ งเรยีน ได บ้ นั ท ก็ ไวจ้ า้งด น้ แล วั  จา้พ เจา้ขอ!!น บ นั วา่ 
จอ้ เท จ็จรงิท ีไ่ดร้น่ คำรอ้งเรยีบ เปน็ ความจรงิทกุประการและขอรบัผดชอบตอ่จอ้ เท จ็จรงิดง้กลา่วจา้งดน้ ท ัง้ห มด แ ล ะจ า้พ เจ า้ 
รบั ท ราบ วา่ก ารน ำจอ้ เท จ็จรงิรอ้ งเรยีน ต อ่ เจ า้ห น า้ท ี ่ ซ ึง่ทำใหผ ูอ้ ึน่ ไดร้บัความเสยีหาย เปน็ความพดิตามประมวลกฎหมาย 
อาญ าฐาน แจง้ความเท จ็ตอ่ เจา้พ น กังาน

หมายเหต

(1) เจา้หนา้ทีผู่รั้บทำร้องเรียนดอ้งใหผู้ร้้องเรียนไดย่้านหรือพงิถอ้ยคำท่ี 
บันM ว้อ่กคร้ังหน้ิงก่อนสงซ่ึอหรือประทับลายพิมพ์น้ิวมีอ

(2) ในกรถ1้ผ ูร้อ้งเรยีนไปสามารถลงซ ึอ่ได ้ใหป้ระทบัลายพมิพ ์
นิว้หวัแม่มีอด้าใ!ขวาแทน

(3) หากผู้รอ้งเรยีนมีพยานหลกัฐานเปน็เอกสารประกอบทำรอ้งเรยีน
- ให้ผู้รอ้งเรยีนลฟอรบัรองลำเนาถกดอ้งทกแฝนดว้ย......................

(ลงซึอ่) ผรอ้งเรยีน

( ....................... ..................................- J

(ลง,รอ่) ผ ูร้บัคำรอ้งเรืยบ่ 
( )



แบบบันทึกคำร้องเรียนด้วยวาจา
(ตามระเปียบกรม?!{ฟากร ว่าด้วยการรับคำร้องเรียน คำนนะน่า ห่รีอfryใรฟ้ตเฟ้น พ.?!. 2553 ข้อ 8)

เลข vl..... ..../ 255....
วันเดอนปีท่ีรับฟอง.

หน่วยงานyเรัขคำร้องเรียน .เวลาV(รับฟอง.......................... น.
‘ส่องทางรับคำร้องเรียน □  มาด้วยด้วเอง □  โหรคํพท์

ใ!อผู'ร้องเรียน (นาย/นาง/นางลาว/อน ๆ).
เลขประจ'าพํวประซาชม IHII I! I inmnn-nn-n
อยู่บ้านเลขร) หยู่ท่ี หยูบ่า้น/อาคาร
ซอย/ตใ[อก ทนน
คำบล/แขวง อำ๓ อ/เขต
รังหวัด หมายเลขโทรคํฟท์
หมายเลขโทรคํพทเคส์อนท่ี (ถาปี) หมายเลขโทรสาร (ถา้ร)
e-mail
เห^ต้องร้องเรีฒf e r n

เห?)รัเร้องเรียน



๑๓

^ร้'อง^ยนประลงศเหท้รม^ปากรด0าเปนิการ



ไ1 h ¥๓ ท่ีผ้ร้m 3 ฒปรm  film ?น Raป-ไ Q iuM fflim flรท.ไเพ:vA nfl นก 11
□  ไปรพปยิ □  โทร#พท' □  โทรสาร □  e-mail

(ล'ฟอ).,______ ____________________ ผู้รับการ้องเใเยบ
(............... .................... ................... )


