
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ผังกระบวนงาน 
ล ำดับ กระบวนงำน ใช้เวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 
1 

 
 
 
 

 
5 นำท ี

 
เจ้ำหน้ำที่หนว่ยรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์กรมอุตุนิยมวิทยำ 

2  5 นำท ี เจ้ำหน้ำที่หนว่ยรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์กรมอุตุนิยมวิทยำ 

3  3 วัน เจ้ำหน้ำที่หนว่ยรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์กรมอุตุนิยมวิทยำ 

4  1 วัน เจ้ำหน้ำที่หนว่ยรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์กรมอุตุนิยมวิทยำ 

5 
 

  
1 วัน 

 
เจ้ำหน้ำที่หนว่ยรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์กรมอุตุนิยมวิทยำ 

6  5-7 วัน 6.1 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
6.2 เจ้ำหน้ำที่รับเร่ืองร้องเรียน
ร้องทุกข์กรมอุตุนิยมวิทยำ 

7  1 วัน เจ้ำหน้ำที่หนว่ยรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์กรมอุตุนิยมวิทยำ 

8  1 วัน เจ้ำหน้ำที่หนว่ยรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์กรมอุตุนิยมวิทยำ 

9  1 วัน เจ้ำหน้ำที่หนว่ยรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์กรมอุตุนิยมวิทยำ 

10  30 นำท ี กลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที ่
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

11  1 - 30 วัน กลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที ่
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

12  1 วัน กลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที ่
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

 

(1) หน่วยรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  กรมอตุุนิยมวิทยำ 
รับเรือ่งรอ้งเรียน/รอ้งทุกข/์รับฟังความคิดเห็น จ านวน 
10 ช่องทางที่ก าหนด 

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสำรบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 

(3) คัดแยก/วิเครำะห์เนือ้หำของเรื่องร้องเรยีน/ร้องทกุข/์รับฟัง
ควำมคิดเห็น และจัดท าหนังสอืไปยังอธิบดีกรมอุตนุิยมวิทยา 

(4) อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
พิจารณา 

(5.1) แจ้งหนว่ยงำนทีเ่กี่ยวข้อง
ด ำเนนิกำร 

 

(5.2) แจ้งผูร้้องเรียน/ร้องทกุข์ (ที่
มีชื่อ/ที่อยู่/ หน่วยงำน ชัดเจน) 

 

(6.1) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 

(6.2) ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ
หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง 

 

(7) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง 

 

(8) เสนออธิบดีกรมอตุุนิยมวทิยำทรำบ 

 

(10) เก็บขอ้มูลในระบบอเิล็กทรอนกิส์ เพือ่ประมวลผลและสรุป
วิเครำะห์ 

 

ลงนำม ลงนำม 

(9) แจ้งผูร้้องเรียน/ร้องทกุขท์รำบ 

 

(11) จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์เสนอกรมฯ 
 (รำยเดือน/รำยปี)  

 

12. หน่วยรับเรือ่งรอ้งเรียนร้องทุกข์/เก็บเรือ่ง 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(1)  เริ่มจำกหน่วยรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรมอุตุนิยมวิทยำ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข/์รับฟังควำมคิดเห็น จำกช่อง

ทำงกำรร้องเรียนของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรมอุตุนิยมวิทยำ ดังต่อไปนี้ 
1) ยื่นด้วยตนเอง 
2) กล่องรับควำมคิดเห็น (ติดตั้งไว้ที่หน่วยงำนในสังกัดทุกหน่วยงำนทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค)  
3) เว็บไซต์ : www.tmd.go.th 
4) โทรศัพท์สถำนีวิทยุกระจำยเสียงกรมอุตุนิยมวิทยำ กรุงเทพมหำนคร : โทร 0 2383 9003-4 ภำยใน 6361 
5) โทรศัพท ์-  กรมอุตุนิยมวิทยำ : โทร. 0 2399 4056 – 74   

- ศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : โทร. 0 4346 8130 
-  ศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง : โทร. 0 4524 2565 
-  ศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันตก   : โทร. 0 7632 8147 
-  ศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้ฝั่งตะวันออก : โทร. 0 7431 1760 
-  ศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคเหนือ : โทร. 0 5327 5463 

6) ไปรษณีย์ 4353 ถนนสุขุมวิท บำงนำ กรุงเทพฯ 10260 และ ตู้ ปณศ.158 บำงนำ 
7) สำยด่วนของรัฐบำล โทร.1111 
8) ตู้ ปณ.1111  
9) ศูนย์บริกำรประชำชน 1111 (Counter Service) 

10)  เว็บไซต์ : www.1111. go.th 
(2) เจ้ำหน้ำทีห่น่วยรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรมอุตุนิยมวิทยำ ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(3) เจ้ำหน้ำที่หน่วยรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรมอุตุนิยมวิทยำ คัดแยกหนังสือ วิเครำะห์เนื้อหำของเรื่องร้องเรียน/ร้อง

ทุกข/์รับฟังควำมคิดเห็น และจัดท ำหนังสือไปยังอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ  
(4) อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ พิจำรณำเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับฟังควำมคิดเห็น และลงนำม 
(5) เจ้ำหน้ำที่หน่วยรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรมอุตุนิยมวิทยำ ส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร และแจ้งผู้

ร้องเรียนร้องทุกข์ (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงำน ชัดเจน) ทรำบเบื้องต้นภำยใน 1 วัน 
(6) เจ้ำหน้ำที่หน่วยรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรมอุตุนิยมวิทยำ แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรและรำยงำนผล

กำรด ำเนินกำร และติดตำมควำมก้ำวหน้ำของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
(7) เจ้ำหน้ำที่หน่วยรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรมอุตุนิยมวิทยำ  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง 
(8) เจ้ำหน้ำทีห่น่วยงำนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรมอุตุนิยมวิทยำ เสนออธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ ทรำบ 
(9) เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรมอุตุนิยมวิทยำ แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทรำบ(ภำยใน 15 วัน นับ

แต่วันที่รับเรื่อง) 
(10) กลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม เก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือกำรประมวลผลและสรุป

วิเครำะห์ 
(11) เจ้ำหน้ำที่หน่วยรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รำยงำนผลกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้กลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที่ 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เพ่ือจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์เสนอกรมอุตุนิยมวิทยำ (รำย
เดือน/รำยปี)   

(12) กลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม จัดเก็บเรื่อง 
การประเมินผล 

1) ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ได้รับกำรด ำเนินกำรภำยใน 15 วัน (ร้อยละ 80) 
2) ร้อยละควำมส ำเร็จของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังควำมคิดเห็น ได้รับกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในกำรแก้ไข

ปัญหำ (ร้อยละ 80) 
3) ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/รับฟังควำมคิดเห็น 

http://www.tmd.go.th/

