
 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ 

 

ทีม่า 

กรมอุตุนิยมวิทยา ไดด้ าเนินการเก่ียวกบัการจดัการเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ โดยไดก้ าหนด

หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข ์และก าหนดช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกขผ์า่นช่องทางต่าง 

ๆ มีกระบวนการจดัการขอ้ร้องเรียนร้องทุกข ์และไดด้ าเนินการจดัท าแผนผงัการปฏิบติังานแสดงขั้นตอน

การปฏิบติังาน เพื่อให้เจา้หน้าท่ีไดรั้บทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน นอกจากน้ีมีการ

ก าหนดผูรั้บผิดชอบในแต่ละช่องทางการร้องเรียนเพื่อท าหนา้ท่ีในการวิเคราะห์จ าแนกขอ้ร้องเรียนร้อง

ทุกข์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และท าการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล รวมทั้ งติดตาม

ประเมินผลและรายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อผูบ้ริหาร โดยมีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนร้อง

ทุกข์ จ  านวน 9 ช่องทาง ได้แก่ 1. กล่องรับความคิดเห็น 2. เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา 3. แบบฟอร์ม

หนังสือร้องเรียน     4. จดหมาย/ไปรษณีย ์5. โทรศพัท์ 6. หน่วยรับเร่ืองร้องเรียน 7. ศูนยด์ ารงธรรม 

กระทรวงมหาดไทย    8. ศูนยบ์ริการประชาชน ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 9. ช่องทางอ่ืน ๆ 

เพื่อให้ประชาชน ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย สารมารถเขา้ถึงช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ และ

สามารถติดตามผลการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวไดส้ะดวก รวดเร็ว  

 
ผลการด าเนินการการจัดการเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ 

การด าเนินการเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ กรมอุตุนิยมวิทยาได้
ด าเนินการพฒันาระบบร้องเรียนร้องทุกข์แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการแต่งตั้งคณะท างานพฒันาระบบ
ร้องเรียนร้องทุกข์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามค าสั่งกรมอุตุนิยมวิทยาท่ี ๕๒๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วนัท่ี ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยคณะท างานดงักล่าวไดก้ าหนดแนวทางและรูปแบบระบบร้องเรียนร้องทุกข์
แบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับฟังความคิดเห็น และไดมี้การด าเนินการจดัการเก่ียวกบั
เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ โดยการก าหนดช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และไม่ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางต่าง ๆ และได้มีการก าหนด
แบบฟอร์มรายงานการจดัการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อใช้ส าหรับการกรอกข้อมูลในแต่ละช่องทาง 
ประกอบไปดว้ย หน่วยงานท่ีรับเร่ือง กอง /ศูนย ์ท่ีเป็นเจา้ของเร่ือง ล าดบัท่ี เร่ืองร้องเรียน วนัท่ีรับเร่ือง
ร้องเรียน ลกัษณะเร่ืองร้องเรียน          ผูถู้กร้องเรียน สถานะตอบสนองเร่ืองร้องเรียน ปัญหาและอุปสรรค
และแนวทางการแกไ้ขของหน่วยงาน และไดจ้ดัท าฐานขอ้มูลการจดัการขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง  ติดตาม
ผลการตอบขอ้ร้องเรียน สรุปและรายงานผลการจดัการขอ้ร้องเรียนทุกเดือน และส้ินปีงบประมาณแก่
ผูบ้ริหาร ส าหรับการรับขอ้ร้องเรียนกรมอุตุนิยมวทิยา จะมีเจา้หนา้ท่ีหน่วยรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข ์(ใน



๒ 

ฐานะผูดู้แลช่องทางการร้องเรียน) รวบรวมวิเคราะห์ขอ้ร้องเรียนร้องทุกขส่์งให้กลุ่มการเจา้หนา้ท่ี (กลุ่ม
งานคุม้ครองจริยธรรม) พร้อมท าการบนัทึกขอ้มูลจดัเก็บเป็นฐานขอ้มูลจากช่องทางต่างๆ ซ่ึงไดส้รุปผล
การวิเคราะห์ขอ้ร้องเรียนร้องทุกข์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 25๖๐ – เดือน 
กนัยายน 256๑ และจ าแนกขอ้ร้องเรียนร้องทุกข ์แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นการทุจริตการปฏิบติั
หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 2. ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง 3. ดา้นการบริหาร
และการพฒันาทรัพยากรบุคคล 4. ดา้นอ่ืนๆ มีขอ้ร้องเรียนร้องทุกข ์จ านวน 1๗ เร่ือง ดงัน้ี 

  รายงานสรุปผลการด าเนินการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๑๗ เร่ือง ดงัน้ี 
ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์         เร่ืองร้องเรียน        การด าเนินการ 
๑. กล่องรับความคิดเห็น  - ไม่มี -              - 
๒. เวบ็ไซตก์รมอุตุนิยมวทิยา / แจง้เบาะแส 
ร้องเรียน/ร้องทุกข/์กลุ่มงานคุม้ครอง
จริยธรรม/e – mail : personal@tmd.go.th 

 - ไม่มี -              - 

๓. แบบฟอร์มหนงัสือร้องเรียน - ไม่มี -             - 
๔. จดหมาย/ไปรษณีย ์ผา่นตู ้ป.ณ. ๑๕๘ 
ปณศ. บางนา กทม. 

- ไม่มี -             - 

๕. โทรศพัท/์แฟกซ์ - ไม่มี -             - 
๖. หน่วยรับเร่ืองร้องเรียน กลุ่มการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานเลขานุการกรม  อาคาร ๕๐ ปี                                  
อุตุนิยมวทิยา กรมอุตุนิยมวทิยา ชั้น ๔ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   
- ร้องทุกขข์อความเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
ธนัวาคม  ๒๕๖๐   
- ขอความเป็นธรรมในการ
พิจารณาประเมินการเล่ือน
เงินเดือน 
 
 
มิถุนายน  ๒๕๖๑   
- การเสนอความคิดเห็น
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพ
โลกและใหเ้ตรียมพร้อม 
 

 
- สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ
ใหก้องตรวจและเฝ้าระวงั
สภาวะอากาศ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ตรวจสอบ และ
ด าเนินการแลว้ แจง้ตอบผู ้
ร้องแลว้       ยุติเร่ือง 
 
- สรุปเสนอกรมฯ และ
แกไ้ขค าสั่งตามท่ี
กระทรวงฯ สั่งการ 
พร้อมทั้งแจง้ตอบผูร้้อง
แลว้ ยติุเร่ือง 
 
- สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ
ใหก้องพยากรณ์อากาศ 
กองเฝ้าระวงัแผน่ดินไหว 
กองพฒันาอุตุนิยมวทิยา             

mailto:personal@tmd.go.th


๓ 

 
 
กรกฎาคม ๒๕๖๑   
- ขอร้องเรียนพบผูก้ระท า
ความผดิทุจริตอยา่งร้ายแรง 

ท่ีเก่ียวขอ้งรับไปประกอบ 
การพิจารณา 
 
- เสนอกรมฯ พิจารณา 
สั่งการใหก้ลุ่มนิติการ 

 

ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์         เร่ืองร้องเรียน        การด าเนินการ 

  พิจารณา ขณะน้ีอยู่
ระหวา่งด าเนินการและ
ไดแ้จง้ผูร้้องทราบ
ภายใน ๑๕ วนั 

๗. ศูนยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย   - ไม่มี -             - 
๘. ผา่นศูนยบ์ริการประชาชน  ส านกังาน
ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี โดยการ
ตรวจสอบผา่น  Web  Portal  เป็นระยะๆ 
    

ตุลาคม  ๒๕๖๐   
- ขอใหป้รับปรุงการใหบ้ริการ
ทางโทรศพัทข์องเจา้หนา้ท่ีรับ
โทรศพัทห์มายเลขโทรศพัท ์

๐๒-๓๙๙๔๐๑๒, ๐๒-
๓๙๙๔๐๑๓ 
 
 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  
- ขอใหป้รับปรุงการใหบ้ริการ
ของเจา้หนา้ท่ีรับสายประจ า
กรมอุตุนิยมวทิยา ผา่น
หมายเลขโทรศพัท ์                            
๐๒-๓๙๙๔๐๑๒   
 
 
ธนัวาคม  ๒๕๖๐      
มกราคม ๒๕๖๑       
-ขอใหป้รับปรุงการใหบ้ริการ 
โทรศพัทข์องกรมฯ หมายเลข
สายด่วน ๑๑๘๒ และหมายเลข
โทรศพัท ์๐๒-๓๙๙๔๐๑๓  

 
-สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ
ใหก้องพยากรณ์อากาศ          
ท่ีเก่ียวขอ้งรับไปประกอบ 
การพิจารณาและแจง้ตอบ
ผูร้้องทางระบบได้
รับทราบภายใน ๑๕ วนั  
ยติุเร่ือง 
 
-สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ
ใหก้องพยากรณ์อากาศ.    
ท่ีเก่ียวขอ้งรับไปประกอบ 
การพิจารณา และแจง้
ตอบผูร้้องทางระบบได้
รับทราบภายใน ๑๕ วนั 
ยติุเร่ือง 

- 
 

- สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ
ใหก้องพยากรณ์อากาศ              
ท่ีเก่ียวขอ้งรับไปประกอบ 
การพิจารณา และแจง้



๔ 

 
 
 
กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑   
- ขอใหป้รับปรุงการใหบ้ริการ
ของเจา้หนา้ท่ีรับสายหมายเลข
โทรศพัท ์๐๒-๓๙๙๔๐๑๓ 
ของ 

ตอบผูร้้องทางระบบได้
รับทราบภายใน ๑๕ วนั 
ยติุเร่ือง 
 
- สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ
ใหก้องพยากรณ์อากาศ                      
ท่ีเก่ียวขอ้งรับไปประกอบ  

ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์         เร่ืองร้องเรียน การด าเนินการ 

 กรมอุตุนิยมวทิยา 
 
 
 
มีนาคม ๒๕๖๑   
- ขอใหป้รับปรุงการใหบ้ริการ
ของเจา้หนา้ท่ีโทรศพัทก์รม
อุตุนิยมวทิยาหมายเลข                     
๐๒-๓๙๙๔๐๑๒,๐๒-
๓๙๙๔๐๑๓ 
 
 
- การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐในสังกดักระทรวงฯ 
ขอใหต้รวจสอบการประกวด
ราคาซ้ือครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 
รายการระบบแจง้เตือนฟ้าผา่
(warning System) ท่ีท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ต.ราชาเทวะ อ.
บางพลี จ.สมุทรปราการ ดว้ยวธีิ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-
bidding) ซ่ึงผูร้้องอา้งวา่การ
ประกวดราคาดงักล่าวเอ้ือ
ประโยชน์เก่ียวกบัขอ้ก าหนด
ใหแ้ก่พวกพอ้ง 

การพิจารณา และแจง้
ตอบผูร้้องทางระบบได้
รับทราบภายใน ๑๕ วนั 
ยติุเร่ือง 
 
- สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ
ใหก้องพยากรณ์อากาศ                
ท่ีเก่ียวขอ้งรับไปประกอบ 
การพิจารณา และแจง้
ตอบผูร้้องทางระบบได้
รับทราบภายใน ๑๕ วนั 
ยติุเร่ือง 
- สรุปเสนอกรมฯ สั่ง
การใหก้ลุ่มบริหารพสัดุ           
ท่ีเก่ียวขอ้งรับไป
ตรวจสอบ และแจง้ตอบ
ผูร้้องทางระบบได้
รับทราบภายใน ๑๕ วนั 
ยติุเร่ือง 
 
 
 
 
 
 



๕ 

เมษายน ๒๕๖๑   
- ขอใหป้รับปรุงการใหบ้ริการ
โทรศพัทข์องเจา้หนา้ท่ีกรม
อุตุนิยมวทิยา ผา่นหมายเลข
โทรศพัท ์๐๒-๓๙๙๔๐๑๓   
 
 
 
- ขอเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบั
การใหบ้ริการสภาพอากาศผา่น 

- สรุปเสนอกรมฯ สั่ง
การใหก้องพยากรณ์
อากาศท่ีเก่ียวขอ้งรับไป
ประกอบ การพิจารณา
และแจง้ตอบผูร้้องทาง
ระบบไดรั้บทราบ
ภายใน ๑๕ วนั ยติุเร่ือง 
- สรุปเสนอกรมฯ สั่ง
การใหก้องพยากรณ์
อากาศ 

ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์         เร่ืองร้องเรียน การด าเนินการ 

 ทางเวบ็ไซตข์องกรม
อุตุนิยมวทิยา 
 
 
 
   
พฤษภาคม ๒๕๖๑    
- ขอใหป้รับปรุงการใหบ้ริการผา่น 
ทางโทรศพัทข์องเจา้หนา้ท่ีส านกั                    
พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวทิยา 
 
 
 
 
มิถุนายน ๒๕๖๑      
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑   
-ขอใหต้รวจสอบการปฏิบติั
หนา้ท่ีของหวัหนา้กรม
อุตุนิยมวทิยา สาขาอู่ทอง จ.
สุพรรณบุรี(ขอ้มูลตามผูร้้องแจง้)   
 
  

ท่ีเก่ียวขอ้งรับไป
ประกอบการพิจารณา
และแจง้ตอบผูร้้องทาง
ระบบไดรั้บทราบ
ภายใน ๑๕ วนั ยติุเร่ือง 
 
- สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ
ใหก้องพยากรณ์อากาศ                
ท่ีเก่ียวขอ้งรับไปประกอบ 
การพิจารณาและแจง้ 
ตอบผูร้้องทางระบบได้
รับทราบภายใน ๑๕ วนั 
ยติุเร่ือง 

- 
- 

 
-สรุปเสนอกรมฯ สั่ง
การใหก้องตรวจและเฝ้า
ระวงัสภาวะอากาศท่ี
เก่ียวขอ้งรับไป
ตรวจสอบ และแจง้ตอบ
ผูร้้องทางระบบได้



๖ 

 
กนัยายน ๒๕๖๑     
-ขอใหป้รับปรุงการใหบ้ริการ
ทางโทรศพัท ์ของกรม
อุตุนิยมวทิยา หมายเลขโทรศพัท ์            
๐๒-๓๙๙๔๐๑๒,                    
๐๒-๓๙๙๔๐๑๓ 
 
 
-ขอใหป้รับปรุงการใหบ้ริการ
ผา่นทางโทรศพัท ์ของเจา้หนา้ท่ี
ส านกังานพยากรณ์อากาศกรม 

รับทราบภายใน ๑๕ วนั 
ยติุเร่ือง 
 
- สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ
ใหก้องพยากรณ์อากาศ          
ท่ีเก่ียวขอ้งรับไปประกอบ 
การพิจารณาและแจง้ 
ตอบผูร้้องทางระบบได้
รับทราบภายใน ๑๕ วนั 
ยติุเร่ือง 
-สรุปเสนอกรมฯ สั่ง
การใหก้องพยากรณ์
อากาศ          ท่ีเก่ียวขอ้ง
รับไป 

ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์         เร่ืองร้องเรียน การด าเนินการ 

 อุตุนิยมวทิยา  ร้องเพิ่ม ๕ ต.ค.
๖๑ 

ประกอบการพิจารณา
และแจง้ตอบผูร้้องทาง
ระบบไดรั้บทราบ

ภายใน 
๑๕ วนั ยติุเร่ือง 

๙. ช่องทางอ่ืน ๆ  (กลุ่มนิติการ) ตุลาคม  ๒๕๖๐     
พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   
ธนัวาคม  ๒๕๖๐       
มกราคม  ๒๕๖๑ 
กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๑   
มีนาคม ๒๕๖๑        
เมษายน ๒๕๖๑     
พฤษภาคม ๒๕๖๑    
มิถุนายน ๒๕๖๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
- ขอใหส้อบสวนส่อทุจริตต่อ
หนา้ท่ี 
 
 

               - 
               - 
               - 
               - 
               - 

- 
- 
- 
- 

 
-กลุ่มนิติการเสนอกรมฯ 
แต่งตั้งกรรมการ
สืบสวนขอ้เทจ็จริง ซ่ึง
อยูร่ะหวา่งด าเนินการ           



๗ 

 
 
 
สิงหาคม ๒๕๖๑  
กนัยายน ๒๕๖๑ 

ไม่สามารถตอบผูร้้องได้
เพราะไม่มีนามสกุล 
และท่ีอยู ่

- 
- 

 
สรุปเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข ์แยกตามประเภท 
 

ประเภท จ านวน ผลการด าเนินการ 
ดา้นการทุจริต การปฏิบติัหรือละเวน้
การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบของ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

๓ 
 

๑. สรุปเสนอกรมฯ สั่งการใหก้ลุ่ม
บริหารพสัดุท่ีเก่ียวขอ้งรับไป
ตรวจสอบ และแจง้ตอบผูร้้องทาง
ระบบไดรั้บทราบภายใน 15 วนั     
ยติุเร่ือง 
๒. อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
 ๓. อยูร่ะหวา่งด าเนินการ                

 

                   ประเภท จ านวน ผลการด าเนินการ 
ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง - - 
ดา้นการบริหารและการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

๒ ๑. สรุปเสนอกรมฯ สั่งการใหก้อง
ตรวจและเฝ้าระวงัสภาวะอากาศ                   
ท่ีเก่ียวขอ้งตรวจสอบ และด าเนินการ
แกไ้ข และแจง้ตอบผูร้้องแลว้ ยติุ
เร่ือง ๒. ยติุเร่ือง แกไ้ขตามค าสั่ง
กระทรวงฯ                                                     

ดา้นอ่ืนๆ 1๒ 
(ดา้นบริการ) 

แจง้ตอบผูร้้องภายใน 15 วนั ยติุเร่ือง                                           

 

สถิติเร่ืองร้องเรียนของกรมอุตุนิยมวทิยา   

ประเภท 
ปีงบประมาณ/จ านวนเร่ือง 

หมายเหตุ      
    2554 

    
2555 

     
2556 

     
2557 

    
2558 2559 

 
2560 

 
๒๕๖๑ 



๘ 

ดา้นการทุจริต
การปฏิบติั
หรือละเวน้
การปฏิบติั
หนา้ท่ีโดยมิ
ชอบของ
เจา้หนา้ท่ีของ
รัฐ 

      1       -       -   1   1    4    1     ๓ ตรวจสอบ
แลว้ไม่มีการ
กระท าผดิตาม
ขอ้ร้องเรียน  

ดา้นการจดัซ้ือ
จดัจา้ง 

     1    -   1      -      -    4    ๗      - ตรวจสอบ
แลว้ไม่มีการ
กระท าผดิตาม
ขอ้ร้องเรียน 
 

ดา้นการ
บริหารและ
การพฒันา
ทรัพยากร
บุคคล 

      -    1    -    1    1    -    -     ๒ ตรวจสอบ
แลว้ไม่มีการ
กระท าผดิตาม
ขอ้ร้องเรียน   

ดา้นอ่ืนๆ      1    7   1   3   9   20    1๑     ๑๒ ตอบตาม
ขอ้เทจ็จริง 

 
 
 
 
▪ บทสรุปปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแกไ้ข 
 การด าเนินการจดัการขอ้ร้องเรียนร้องทุกข ์  สรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข แบ่งเป็น 2 
กรณี ดงัน้ี 

1. กรณีการจดัการเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข ์

จากการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ มีจ านวน 1๗ เร่ือง 
โดยร้องเรียนผ่านช่องทางของกรมอุตุนิยมวิทยา จ านวน ๕  เร่ือง  ผา่นช่องทางระบบเร่ืองราวร้องทุกข์ 
1111 จ านวน 1๒ เร่ือง  ส าหรับการจดัการขอ้ร้องเรียน กรมอุตุนิยมวิทยา ไดด้ าเนินการส่งเร่ืองดงักล่าว
ไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงด าเนินการช้ีแจงตอบขอ้ร้องเรียนใหผู้ร้้องไดท้ราบภายใน 15 วนั  สรุปได้
ดงัน้ี  

1.1  ร้องเรียนเก่ียวกบัการบริการโทรศพัทส์ายด่วน 1182 จ านวน 1๒ เร่ือง  



๙ 

กรมอุตุนิยมวทิยา เป็นหน่วยงานท่ีตอ้งบริการขอ้มูลดา้นอุตุนิยมวทิยา ใหแ้ก่ประชาชน
ตลอด 24 ชัว่โมง  ซ่ึงผูรั้บบริการมีความคาดหวงัและตอ้งการรับบริการดว้ยความสะดวก รวดเร็ว ซ่ึง
บางคร้ังเม่ือมีสภาวะอากาศเปล่ียนแปลง/เกิดภยัธรรมชาติต่าง ๆ ข้ึน แต่อาจเจอปัญหา/อุปสรรคบา้ง เม่ือ
ผูรั้บบริการเขา้มารับบริการพร้อมกนั แต่กรมอุตุนิยมวิทยามีเจา้หน้าท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการในช่วงเวลาดงักล่าวได ้อาจสร้างความไม่พึงพอใจแก่ผูรั้บบริการได ้

แนวทางแกไ้ข 
- ก าชบัและติดตามการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ  

- พฒันาปรับปรุงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมติั ใหมี้ประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานและการใหบ้ริการ   

1.2 ร้องเรียนเก่ียวกบัพฤติกรรมของเจา้หนา้ท่ีทุจริตต่อหนา้ท่ี จ  านวน ๓ เร่ือง 

กรมอุตุนิยมวิทยา ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัพฤติกรรมของเจา้หนา้ท่ีทุจริตต่อหน้าท่ี        

ในลกัษณะผลประโยชน์ทบัซ้อน ซ่ึงกรมอุตุนิยมวิทยาได้พิจารณาสั่งการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ

สืบสวนขอ้เทจ็จริง และขณะน้ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

แนวทางแกไ้ข 

-  ฝึกอบรม/กิจกรรมการพฒันาความรู้ ความสามารถในการป้องกันและต่อต้านการ

ทุจริตปลูกจิตส านึกในดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

-  เผยแพร่เอกสารความรู้ด้านการป้องกนัการทุจริต กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวกบั          

การปฏิบติังานของส่วนราชการ 

-  จดัท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบติังาน 

2. กรณีการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข ์

2.1 ผูร้้องเรียนไม่ระบุช่ือท่ีอยูใ่ห้ชดัเจน ท าใหไ้ม่สามารถท่ีจะแจง้ผลการด าเนินการกลบัไป

ยงัผูร้้องได ้

2.2 เร่ืองร้องเรียนบางเร่ืองต้องใช้ระยะเวลาในการด า เนินการหลายขั้นตอนเน่ืองจาก 

เก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงานจึงไม่สามารถท่ีจะหาขอ้ยติุไดภ้ายในก าหนดเวลา 

2.3 ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูร้้องเรียนไม่ครบถว้น/ไม่ชดัเจน ท าให้ตอ้งใชเ้วลาในการติดต่อขอ

ขอ้มูลเพิ่มเติม จึงอาจเกินเวลาท่ีก าหนด 

2.4 เจ้าหน้าท่ีไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติราชการโดย 

เคร่งครัดจึงเป็นเหตุใหมี้การร้องเรียน 

แนวทางแกไ้ข 

- บุคลากรกรมอุตุนิยมวทิยาตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์



๑๐ 

- สร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบหลกัเกณฑ์และแนวทางการปฏิบติังานให้กบั

บุคลากร 

- จดัท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบติังาน 

 

 

…………………………………………………………………………………………

…. 


