










บทที ่2 
ระบบการจดัการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับฟังความคดิเห็น 

2.1 ขอบเขต 
ใชเ้ป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบติังาน การด าเนินงานกระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์/   รับฟังความ

คิดเห็น ส าหรับเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบกระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็นของหน่วยรับเร่ือง
ร้องเรียนร้องทุกข ์กรมอุตุนิยมวทิยา โดยผา่นทางช่องทาง ดงัต่อไปน้ี 

1) ยืน่ดว้ยตนเอง 
2) กล่องรับความคิดเห็น (ติดตั้งไวท่ี้หน่วยงานในสงักดัทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)  
3) เวบ็ไซต ์: www.tmd.go.th 
4) โทรศพัทส์ถานีวทิยกุระจายเสียงกรมอุตุนิยมวทิยา กรุงเทพมหานคร : โทร 0 2383 9003-4 ภายใน 6361 
5) โทรศพัท ์-  กรมอุตุนิยมวทิยา : โทร. 0 2399 4056 – 74   

- ศูนยอ์ุตุนิยมวทิยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน : โทร. 0 4346 8130 
- ศูนยอ์ุตุนิยมวทิยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง : โทร. 0 4524 2565 
- ศูนยอุ์ตุนิยมวทิยาภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก   : โทร. 0 7632 8147 
- ศูนยอุ์ตุนิยมวทิยาภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก : โทร. 0 7431 1760 
- ศูนยอ์ุตุนิยมวทิยาภาคเหนือ : โทร. 0 5327 5463 

6) ไปรษณีย ์4353 ถนนสุขมุวทิ บางนา กรุงเทพฯ 10260 และ ตู ้ปณศ.158 บางนา 
7) สายด่วนของรัฐบาล โทร.1111 
8) ตู ้ปณ.1111  
9) ศูนยบ์ริการประชาชน 1111 (Counter Service) 
10)  เวบ็ไซต ์: www.1111. go.th 

 
2.2 บทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ 
 1) จัดการขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจา้หน้าท่ีกรม
อุตุนิยมวทิยา ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบทุกช่องทาง  

2) สรุปเร่ืองเสนอกรมอุตุนิยมวทิยา โดยผา่นผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักดั เพ่ือทราบหรือพิจารณาสัง่การโดยเร็ว 
3) ส าเนาเร่ืองการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข/์รับฟังความคิดเห็นให้กลุ่มการเจา้หนา้ท่ี ส านกังานเลขานุการกรม 

ภายในวนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป 
4) สรุปรายงานผลการด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข/์รับฟังความคิดเห็น เสนอคณะท างานประเมินผล

การด าเนินการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข/์รับฟังความคิดเห็น และกรมอุตุนิยมวทิยาทราบในภาพรวม 
 
2.3 ค าจ ากดัความ 
 หน่วยรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์  หมายถึง กอง ศูนยอุ์ตุนิยมวทิยาภาค สถานีอุตุนิยมวทิยา กลุ่มพฒันาระบบ
บริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มการเจา้หนา้ท่ี ส านกังานเลขานุการกรม 

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


ผู้บริหาร หมายถึง ผูท่ี้มีอ านาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับฟังความ
คิดเห็น ไดรั้บการแกไ้ขและ/หรือเป็นท่ียุติ ตลอดจนพิจารณาพฒันาระบบร้องเรียน/ร้องทุกข/์   รับฟังความคิดเห็นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

เจ้าหน้าที่  หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีในสังกดักรมอุตุนิยมวิทยา ท าหนา้ท่ีรับผิดชอบรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข/์รับฟัง
ความคิดเห็นในทุกช่องทางท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ 

ผู้รับบริการ  หมายถึง เจา้หนา้ท่ีกรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และประชาชนท่ีติดต่อ
ประสานงานหรือใชบ้ริการของกรมอุตุนิยมวิทยา 

เร่ืองร้องเรียน หมายถึง เร่ืองท่ีผูรั้บบริการจากกรมอุตุนิยมวิทยา ไดร้้องเรียนเก่ียวกบัการใหบ้ริการ ของเจา้หนา้ท่ี
กรมอุตุนิยมวทิยา ทั้งในเร่ืองความบกพร่อง ความล่าชา้ และความไม่โปร่งใส และไม่เหมาะสมในการปฏิบติังาน 

เร่ืองร้องทุกข์ หมายถึง เร่ืองท่ีไดรั้บความเดือนร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมอุตุนิยมวทิยา 
ความคิดเห็น หมายถึง เร่ืองท่ีผูรั้บบริการจากกรมอุตุนิยมวิทยามีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเก่ียวกับการ

ปฏิบติังานหรือใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีกรมอุตุนิยมวทิยา 
การด าเนินการ หมายถึง การจดัการกบัเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข/์รับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่ตน้จนถึงการไดรั้บการ

แกไ้ขหรือไดข้อ้สรุป เพื่อแจง้ผูร้้องเรียนกรณีท่ีผูร้้องเรียนแจง้ช่ือ ท่ีอยูช่ดัเจน 
คณะกรรมการจริยธรรม หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมอุตุนิยมวทิยา 
 
 

2.4 ประเภทเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับฟังความคดิเห็น 
2.4.1 การจดัซ้ือจดัจา้ง 
2.4.2 การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ตามอ านาจหนา้ท่ีและภารกิจ 

1) การกระท าผิดวนิยั 
2) ทุจริตคอร์รัปชัน่ 
3) ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
4) คุกคามทางเพศ 
5) ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
6) ผิดระเบียบ 
7) อ่ืน ๆ  

2.4.3 ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็น 
2.4.4 อ่ืน ๆ 
  

2.5 หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับฟังความคดิเห็น 
2.5.1 ในการร้องเรียน/ร้องทุกข/์รับฟังความคิดเห็น ควรมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ช่ือและท่ีอยูข่องผูร้้อง 
2) วนั เดือน ปี ของหนงัสือร้องเรียน 
3) ขอ้กล่าวหาหรือพฤติการณ์ของเร่ืองท่ีร้องเรียน ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูลขอ้เท็จจริงท่ีจะสามารถ

ด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได ้ 



2.5.2 บรรยายพฤติการณ์การกระท าความผิดตามขอ้กล่าวหาอยา่งละเอียด เพ่ือให้ทราบถึงวนัเวลาท่ีกระท าความผิด 
รายละเอียดการกระท าความผิด พร้อมระบุพยานหลกัฐานหรืออา้งพยานหลกัฐานท่ีสามารถยืนยนัหรือสนับสนุนการ
กล่าวหาร้องเรียนวา่มีอะไรบา้ง มีพยานบุคคลท่ีรู้เห็นเหตุการณ์ หรือไม่ เป็นผูใ้ด อยา่งไร ในเร่ืองน้ีไดก้ล่าวหาร้องเรียนไป
หน่วยงานใดหรือไม่ และเป็นผลประการใด 

2.5.3 ควรป้อนขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ - สกุล หมายเลขประจ าตวัประชาชน ท่ีอยู่ โทรศพัท์ และอีเมล์      (e-mail) ของผู ้
กล่าวหาท่ีสามารถติดต่อไดใ้หช้ดัเจน เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อกลบัเพ่ือยืนยนัการกล่าวหาร้องเรียน ขอทราบขอ้เท็จจริง
เพ่ิมเติมใหช้ดัเจนสามารถด าเนินการต่อไปได ้หรือเพ่ือรายงานผลใหท่้านทราบ ขอ้มูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลบัอย่าง
ท่ีสุด กรณีท่ีไม่เปิดเผยช่ือ – สกุล ถือว่าเป็น "บตัรสนเท่ห์" ซ่ึงหากไม่ระบุพยานหลกัฐานชดัเจนเพียงพอท่ีจะด าเนินการ 
หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข ์กรมอุตุนิยมวทิยา อาจไม่รับหรือยกเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวข้ึนพิจารณาได ้

2.5.4 เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ท่ีมีขอ้มูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้   ในการ
ด าเนินการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหย้ติุเร่ือง หรือรับทราบเป็นขอ้มูล และเก็บเป็นฐานขอ้มูล 

 
 
























