รายงานสรุ ปผลการดาเนินการรับเรื่ องร้ องเรียนร้ องทุกข์ ของกรมอุตุนิยมวิทยา
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.256๑
ทีม่ า
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ดาเนิ นการเกี่ ยวกับการจัดการเรื่ องร้ องเรี ยนร้ องทุกข์ โดยได้กาหนด
หน่วยงานรับเรื่ องร้องเรี ยนร้องทุกข์ และกาหนดช่องทางการรับเรื่ องร้องเรี ยนร้องทุกข์ผา่ นช่องทางต่าง
ๆ มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยนร้องทุกข์ และได้ดาเนินการจัดทาแผนผังการปฏิบตั ิงานแสดงขั้นตอน
การปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและยึดถื อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิงาน นอกจากนี้ มีการ
กาหนดผูร้ ับผิดชอบในแต่ละช่องทางการร้องเรี ยนเพื่อทาหน้าที่ในการวิเคราะห์จาแนกข้อร้องเรี ยนร้ อง
ทุ ก ข์ ข้อ คิ ด เห็ น ข้อ เสนอแนะ และท าการบัน ทึ ก ข้อ มู ล เพื่ อ จัด เก็ บ เป็ นฐานข้อ มู ล รวมทั้ง ติ ด ตาม
ประเมินผลและรายงานสรุ ปผลการดาเนิ นงานเสนอต่อผูบ้ ริ หาร โดยมีช่องทางการรับเรื่ องร้องเรี ยนร้อง
ทุ กข์ จานวน 9 ช่ องทาง ได้แก่ 1. กล่ องรั บความคิ ดเห็ น 2. เว็บไซต์กรมอุ ตุนิยมวิทยา 3. แบบฟอร์ ม
หนังสื อร้ องเรี ยน 4. จดหมาย/ไปรษณี ย ์ 5. โทรศัพท์ 6. หน่ วยรั บเรื่ องร้ องเรี ยน 7. ศู นย์ดารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย 8. ศูนย์บริ การประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี 9. ช่ องทางอื่น ๆ
เพื่อให้ประชาชน ผูร้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย สารมารถเข้าถึ งช่ องทางการร้ องเรี ยนร้ องทุกข์ และ
สามารถติดตามผลการดาเนินการในเรื่ องดังกล่าวได้สะดวก รวดเร็ ว
ผลการดาเนินการการจัดการเรื่ องร้ องเรี ยนร้ องทุกข์
การดาเนิ นการเรื่ องร้ องเรี ยนร้ องทุกข์ ในปี งบประมาณ พ.ศ.256๑ กรมอุตุนิยมวิทยาได้
ดาเนิ นการพัฒนาระบบร้ องเรี ยนร้ องทุกข์แบบอิเล็กทรอนิ กส์ โดยการแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบ
ร้ องเรี ยนร้ องทุ กข์แบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ตามคาสั่งกรมอุ ตุนิย มวิทยาที่ ๕๒๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยคณะทางานดังกล่ าวได้กาหนดแนวทางและรู ปแบบระบบร้ องเรี ยนร้ องทุ กข์
แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ซึ่ งกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาได้ป รั บ ปรุ ง คู่ มื อ การปฏิ บ ัติ ง าน
กระบวนการจัดการเรื่ องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์/รับฟั งความคิดเห็น และได้มีการดาเนิ นการจัดการเกี่ ยวกับ
เรื่ องร้ องเรี ย นร้ องทุ ก ข์ โดยการก าหนดช่ องทางการร้ องเรี ย นร้ องทุ ก ข์ ซึ่ ง เป็ นช่ องทางที่ ประชาชน
สามารถเข้า ถึ ง ได้ง่ า ย สะดวก และไม่ สิ้ นเปลื องค่ า ใช้จ่า ย ผ่า นช่ องทางต่ า ง ๆ และได้มี ก ารก าหนด
แบบฟอร์ มรายงานการจัดการข้อร้ องเรี ยนร้ องทุกข์ เพื่อใช้สาหรั บการกรอกข้อมู ลในแต่ละช่ อ งทาง
ประกอบไปด้วย หน่วยงานที่รับเรื่ อง กอง /ศูนย์ ที่เป็ นเจ้าของเรื่ อง ลาดับที่ เรื่ องร้องเรี ยน วันที่รับเรื่ อง
ร้องเรี ยน ลักษณะเรื่ องร้องเรี ยน
ผูถ้ ูกร้องเรี ยน สถานะตอบสนองเรื่ องร้องเรี ยน ปัญหาและอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไขของหน่วยงาน และได้จดั ทาฐานข้อมูลการจัดการข้อร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้อง ติดตาม
ผลการตอบข้อร้องเรี ยน สรุ ปและรายงานผลการจัดการข้อร้องเรี ยนทุกเดือน และสิ้ นปี งบประมาณแก่
ผูบ้ ริ หาร สาหรับการรับข้อร้องเรี ยนกรมอุตุนิยมวิทยา จะมีเจ้าหน้าที่หน่วยรับเรื่ องร้องเรี ยนร้องทุกข์ (ใน

๒

ฐานะผูด้ ูแลช่องทางการร้องเรี ยน) รวบรวมวิเคราะห์ขอ้ ร้องเรี ยนร้องทุกข์ส่งให้กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กลุ่ม
งานคุม้ ครองจริ ยธรรม) พร้อมทาการบันทึกข้อมูลจัดเก็บเป็ นฐานข้อมูลจากช่องทางต่างๆ ซึ่ งได้สรุ ปผล
การวิเคราะห์ขอ้ ร้องเรี ยนร้ องทุกข์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 256๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 25๖๐ – เดือน
กันยายน 256๑ และจาแนกข้อร้องเรี ยนร้องทุกข์ แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการทุจริ ตการปฏิบตั ิ
หรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. ด้านการจัดซื้ อจัดจ้าง 3. ด้านการบริ หาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4. ด้านอื่นๆ มีขอ้ ร้องเรี ยนร้องทุกข์ จานวน 1๗ เรื่ อง ดังนี้
รายงานสรุ ปผลการดาเนินการรับเรื่ องร้องเรี ยนร้องทุกข์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จานวน ๑๗ เรื่ อง ดังนี้
ช่ องทางร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์
เรื่ องร้ องเรียน
การดาเนินการ
๑. กล่องรับความคิดเห็น
- ไม่มี ๒. เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา / แจ้งเบาะแส - ไม่มี ร้องเรี ยน/ร้องทุกข์/กลุ่มงานคุม้ ครอง
จริ ยธรรม/e – mail : personal@tmd.go.th
๓. แบบฟอร์มหนังสื อร้องเรี ยน
- ไม่มี ๔. จดหมาย/ไปรษณี ย ์ ผ่านตู ้ ป.ณ. ๑๕๘
- ไม่มี ปณศ. บางนา กทม.
๕. โทรศัพท์/แฟกซ์
- ไม่มี ๖. หน่วยรับเรื่ องร้องเรี ยน กลุ่มการเจ้าหน้าที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สานักงานเลขานุการกรม อาคาร ๕๐ ปี
- ร้องทุกข์ขอความเป็ นธรรม - สรุ ปเสนอกรมฯ สั่งการ
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ชั้น ๔
ให้กองตรวจและเฝ้าระวัง
สภาวะอากาศ ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ และ
ดาเนินการแล้ว แจ้งตอบผู ้
ร้องแล้ว ยุติเรื่ อง
ธันวาคม ๒๕๖๐
- ขอความเป็ นธรรมในการ
- สรุ ปเสนอกรมฯ และ
พิจารณาประเมินการเลื่อน
แก้ไขคาสั่งตามที่
เงินเดือน
กระทรวงฯ สั่งการ
พร้อมทั้งแจ้งตอบผูร้ ้อง
แล้ว ยุติเรื่ อง
มิถุนายน ๒๕๖๑
- การเสนอความคิดเห็น
- สรุ ปเสนอกรมฯ สั่งการ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ให้กองพยากรณ์อากาศ
โลกและให้เตรี ยมพร้อม
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

๓

ที่เกี่ยวข้องรับไปประกอบ
การพิจารณา
กรกฎาคม ๒๕๖๑
- ขอร้องเรี ยนพบผูก้ ระทา
ความผิดทุจริ ตอย่างร้ายแรง
ช่ องทางร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์

๗. ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
๘. ผ่านศูนย์บริ การประชาชน สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โดยการ
ตรวจสอบผ่าน Web Portal เป็ นระยะๆ

เรื่ องร้ องเรียน

- ไม่มี ตุลาคม ๒๕๖๐
- ขอให้ปรับปรุ งการให้บริ การ
ทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่รับ
โทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์
๐๒-๓๙๙๔๐๑๒, ๐๒๓๙๙๔๐๑๓

พฤศจิกายน ๒๕๖๐
- ขอให้ปรับปรุ งการให้บริ การ
ของเจ้าหน้าที่รับสายประจา
กรมอุตุนิยมวิทยา ผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์
๐๒-๓๙๙๔๐๑๒

ธันวาคม ๒๕๖๐
มกราคม ๒๕๖๑
-ขอให้ปรับปรุ งการให้บริ การ
โทรศัพท์ของกรมฯ หมายเลข
สายด่วน ๑๑๘๒ และหมายเลข
โทรศัพท์ ๐๒-๓๙๙๔๐๑๓

- เสนอกรมฯ พิจารณา
สั่งการให้กลุ่มนิติการ
การดาเนินการ
พิจารณา ขณะนี้ อยู่
ระหว่างดาเนินการและ
ได้แจ้งผูร้ ้องทราบ
ภายใน ๑๕ วัน
-สรุ ปเสนอกรมฯ สั่งการ
ให้กองพยากรณ์อากาศ
ที่เกี่ยวข้องรับไปประกอบ
การพิจารณาและแจ้งตอบ
ผูร้ ้องทางระบบได้
รับทราบภายใน ๑๕ วัน
ยุติเรื่ อง
-สรุ ปเสนอกรมฯ สั่งการ
ให้กองพยากรณ์อากาศ.
ที่เกี่ยวข้องรับไปประกอบ
การพิจารณา และแจ้ง
ตอบผูร้ ้องทางระบบได้
รับทราบภายใน ๑๕ วัน
ยุติเรื่ อง
- สรุ ปเสนอกรมฯ สัง่ การ
ให้กองพยากรณ์อากาศ
ที่เกี่ยวข้องรับไปประกอบ
การพิจารณา และแจ้ง

๔

ตอบผูร้ ้องทางระบบได้
รับทราบภายใน ๑๕ วัน
ยุติเรื่ อง

ช่ องทางร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- ขอให้ปรับปรุ งการให้บริ การ
ของเจ้าหน้าที่รับสายหมายเลข
โทรศัพท์ ๐๒-๓๙๙๔๐๑๓
ของ
เรื่ องร้ องเรียน
กรมอุตุนิยมวิทยา

มีนาคม ๒๕๖๑
- ขอให้ปรับปรุ งการให้บริ การ
ของเจ้าหน้าที่โทรศัพท์กรม
อุตุนิยมวิทยาหมายเลข
๐๒-๓๙๙๔๐๑๒,๐๒๓๙๙๔๐๑๓

- การให้บริ การของเจ้าหน้าที่
ของรัฐในสังกัดกระทรวงฯ
ขอให้ตรวจสอบการประกวด
ราคาซื้ อครุ ภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
รายการระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า
(warning System) ที่ท่าอากาศ
ยานสุ วรรณภูมิ ต.ราชาเทวะ อ.
บางพลี จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ebidding) ซึ่ งผูร้ ้องอ้างว่าการ
ประกวดราคาดังกล่าวเอื้อ
ประโยชน์เกี่ยวกับข้อกาหนด
ให้แก่พวกพ้อง

- สรุ ปเสนอกรมฯ สั่งการ
ให้กองพยากรณ์อากาศ
ที่เกี่ยวข้องรับไปประกอบ
การดาเนินการ
การพิจารณา และแจ้ง
ตอบผูร้ ้องทางระบบได้
รับทราบภายใน ๑๕ วัน
ยุติเรื่ อง
- สรุ ปเสนอกรมฯ สั่งการ
ให้กองพยากรณ์อากาศ
ที่เกี่ยวข้องรับไปประกอบ
การพิจารณา และแจ้ง
ตอบผูร้ ้องทางระบบได้
รับทราบภายใน ๑๕ วัน
ยุติเรื่ อง
- สรุ ปเสนอกรมฯ สั่ง
การให้กลุ่มบริ หารพัสดุ
ที่เกี่ยวข้องรับไป
ตรวจสอบ และแจ้งตอบ
ผูร้ ้องทางระบบได้
รับทราบภายใน ๑๕ วัน
ยุติเรื่ อง

๕

เมษายน ๒๕๖๑
- ขอให้ปรับปรุ งการให้บริ การ
โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่กรม
อุตุนิยมวิทยา ผ่านหมายเลข
โทรศัพท์ ๐๒-๓๙๙๔๐๑๓

ช่ องทางร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์

- ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การให้บริ การสภาพอากาศผ่าน
เรื่ องร้ องเรียน
ทางเว็บไซต์ของกรม
อุตุนิยมวิทยา

- สรุ ปเสนอกรมฯ สั่ง
การให้กองพยากรณ์
อากาศที่เกี่ยวข้องรับไป
ประกอบ การพิจารณา
และแจ้งตอบผูร้ ้องทาง
ระบบได้รับทราบ
ภายใน ๑๕ วัน ยุติเรื่ อง
- สรุ ปเสนอกรมฯ สั่ง
การให้กองพยากรณ์
อากาศ
การดาเนินการ
ที่เกี่ยวข้องรับไป
ประกอบการพิจารณา
และแจ้งตอบผูร้ ้องทาง
ระบบได้รับทราบ
ภายใน ๑๕ วัน ยุติเรื่ อง

พฤษภาคม ๒๕๖๑
- สรุ ปเสนอกรมฯ สั่งการ
- ขอให้ปรับปรุ งการให้บริ การผ่าน ให้กองพยากรณ์อากาศ
ทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่สานัก ที่เกี่ยวข้องรับไปประกอบ
พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา การพิจารณาและแจ้ง
ตอบผูร้ ้องทางระบบได้
รับทราบภายใน ๑๕ วัน
ยุติเรื่ อง
มิถุนายน ๒๕๖๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑
-สรุ ปเสนอกรมฯ สั่ง
สิ งหาคม ๒๕๖๑
-ขอให้ตรวจสอบการปฏิบตั ิ
การให้กองตรวจและเฝ้า
หน้าที่ของหัวหน้ากรม
ระวังสภาวะอากาศที่
อุตุนิยมวิทยา สาขาอู่ทอง จ.
เกี่ยวข้องรับไป
สุ พรรณบุรี(ข้อมูลตามผูร้ ้องแจ้ง) ตรวจสอบ และแจ้งตอบ
ผูร้ ้องทางระบบได้

๖

กันยายน ๒๕๖๑
-ขอให้ปรับปรุ งการให้บริ การ
ทางโทรศัพท์ ของกรม
อุตุนิยมวิทยา หมายเลขโทรศัพท์
๐๒-๓๙๙๔๐๑๒,
๐๒-๓๙๙๔๐๑๓

ช่ องทางร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์

๙. ช่องทางอื่น ๆ (กลุ่มนิติการ)

รับทราบภายใน ๑๕ วัน
ยุติเรื่ อง

- สรุ ปเสนอกรมฯ สัง่ การ
ให้กองพยากรณ์อากาศ
ที่เกี่ยวข้องรับไปประกอบ
การพิจารณาและแจ้ง
ตอบผูร้ ้องทางระบบได้
รับทราบภายใน ๑๕ วัน
ยุติเรื่ อง
-ขอให้ปรับปรุ งการให้บริ การ
ผ่านทางโทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ -สรุ ปเสนอกรมฯ สัง่
สานักงานพยากรณ์อากาศกรม การให้กองพยากรณ์
อากาศ
ที่เกี่ยวข้อง
รับไป
เรื่ องร้ องเรียน
การดาเนินการ
อุตุนิยมวิทยา ร้องเพิ่ม ๕ ต.ค.
ประกอบการพิจารณา
๖๑
และแจ้งตอบผูร้ ้องทาง
ระบบได้รับทราบ
ภายใน
๑๕ วัน ยุติเรื่ อง
ตุลาคม ๒๕๖๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ธันวาคม ๒๕๖๐
มกราคม ๒๕๖๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
มีนาคม ๒๕๖๑
เมษายน ๒๕๖๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑
มิถุนายน ๒๕๖๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑
- ขอให้สอบสวนส่ อทุจริ ตต่อ
-กลุ่มนิติการเสนอกรมฯ
หน้าที่
แต่งตั้งกรรมการ
สื บสวนข้อเท็จจริ ง ซึ่ง
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

๗

ไม่สามารถตอบผูร้ ้องได้
เพราะไม่มีนามสกุล
และที่อยู่
-

สิ งหาคม ๒๕๖๑
กันยายน ๒๕๖๑
สรุ ปเรื่ องร้องเรี ยนร้องทุกข์ แยกตามประเภท
ประเภท
ด้านการทุจริ ต การปฏิบตั ิหรื อละเว้น
การปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

จานวน
๓

ผลการดาเนินการ
๑. สรุ ปเสนอกรมฯ สัง่ การให้กลุ่ม
บริ หารพัสดุที่เกี่ยวข้องรับไป
ตรวจสอบ และแจ้งตอบผูร้ ้องทาง
ระบบได้รับทราบภายใน 15 วัน
ยุติเรื่ อง
๒. อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
๓. อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ประเภท
ด้านการจัดซื้ อจัดจ้าง
ด้านการบริ หารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

จานวน
๒

ผลการดาเนินการ
๑. สรุ ปเสนอกรมฯ สั่งการให้กอง
ตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และดาเนินการ
แก้ไข และแจ้งตอบผูร้ ้องแล้ว ยุติ
เรื่ อง ๒. ยุติเรื่ อง แก้ไขตามคาสั่ง
กระทรวงฯ
แจ้งตอบผูร้ ้องภายใน 15 วัน ยุติเรื่ อง

ด้านอื่นๆ

1๒
(ด้านบริ การ)

สถิติเรื่ องร้องเรี ยนของกรมอุตุนิยมวิทยา
ปี งบประมาณ/จานวนเรื่ อง
ประเภท

หมายเหตุ
2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

๒๕๖๑

๘

ด้านการทุจริ ต
การปฏิบตั ิ
หรื อละเว้น
การปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยมิ
ชอบของ
เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ
ด้านการจัดซื้ อ
จัดจ้าง

ด้านการ
บริ หารและ
การพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
ด้านอื่นๆ

1

-

-

1

1

-

-

4

1

๓

ตรวจสอบ
แล้วไม่มีการ
กระทาผิดตาม
ข้อร้องเรี ยน

4

๗

-

ตรวจสอบ
แล้วไม่มีการ
กระทาผิดตาม
ข้อร้องเรี ยน

1

-

1

-

1

-

1

1

-

-

๒

ตรวจสอบ
แล้วไม่มีการ
กระทาผิดตาม
ข้อร้องเรี ยน

1

7

1

3

9

20

1๑

๑๒

ตอบตาม
ข้อเท็จจริ ง

▪ บทสรุ ปปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
การดาเนินการจัดการข้อร้องเรี ยนร้องทุกข์ สรุ ปปั ญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข แบ่งเป็ น 2
กรณี ดังนี้
1. กรณี การจัดการเรื่ องร้องเรี ยนร้องทุกข์
จากการตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนร้ องทุกข์ ในปี งบประมาณ พ.ศ.256๑ มีจานวน 1๗ เรื่ อง
โดยร้องเรี ยนผ่านช่ องทางของกรมอุตุนิยมวิทยา จานวน ๕ เรื่ อง ผ่านช่องทางระบบเรื่ องราวร้ องทุกข์
1111 จานวน 1๒ เรื่ อง สาหรับการจัดการข้อร้องเรี ยน กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ดาเนิ นการส่ งเรื่ องดังกล่าว
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งดาเนิ นการชี้ แจงตอบข้อร้องเรี ยนให้ผรู ้ ้องได้ทราบภายใน 15 วัน สรุ ปได้
ดังนี้
1.1 ร้องเรี ยนเกี่ยวกับการบริ การโทรศัพท์สายด่วน 1182 จานวน 1๒ เรื่ อง

๙

กรมอุตุนิยมวิทยา เป็ นหน่วยงานที่ตอ้ งบริ การข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ให้แก่ประชาชน
ตลอด 24 ชัว่ โมง ซึ่ งผูร้ ับบริ การมีความคาดหวังและต้องการรับบริ การด้วยความสะดวก รวดเร็ ว ซึ่ ง
บางครั้งเมื่อมีสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง/เกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ ขึ้น แต่อาจเจอปั ญหา/อุปสรรคบ้าง เมื่อ
ผูร้ ับบริ การเข้ามารับบริ การพร้ อมกัน แต่กรมอุตุนิยมวิทยามีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การในช่วงเวลาดังกล่าวได้ อาจสร้างความไม่พึงพอใจแก่ผรู ้ ับบริ การได้
แนวทางแก้ไข
- กาชับและติดตามการปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
- พัฒนาปรับปรุ งระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ ให้มีประสิ ทธิภาพ
- ปรับปรุ งขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและการให้บริ การ
1.2 ร้องเรี ยนเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ทุจริ ตต่อหน้าที่ จานวน ๓ เรื่ อง
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับเรื่ องร้องเรี ย นเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ทุจริ ตต่อหน้าที่
ในลักษณะผลประโยชน์ทบั ซ้อน ซึ่ งกรมอุ ตุนิยมวิทยาได้พิจารณาสั่งการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
สื บสวนข้อเท็จจริ ง และขณะนี้อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
แนวทางแก้ไข
- ฝึ กอบรม/กิ จกรรมการพัฒนาความรู ้ ความสามารถในการป้ องกันและต่ อต้านการ
ทุจริ ตปลูกจิตสานึกในด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
- เผยแพร่ เอกสารความรู ้ ด้านการป้ องกันการทุ จริ ต กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ ที่ เกี่ ยวกับ
การปฏิบตั ิงานของส่ วนราชการ
- จัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
2. กรณี การดาเนินการเรื่ องร้องเรี ยนร้องทุกข์
2.1 ผูร้ ้องเรี ยนไม่ระบุชื่อที่อยูใ่ ห้ชดั เจน ทาให้ไม่สามารถที่จะแจ้งผลการดาเนินการกลับไป
ยังผูร้ ้องได้
2.2 เรื่ องร้ อ งเรี ย นบางเรื่ องต้อ งใช้ร ะยะเวลาในการดาเนิ นการหลายขั้น ตอนเนื่ อ งจาก
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจึงไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้ภายในกาหนดเวลา
2.3 ข้อมูลที่ได้รับจากผูร้ ้ องเรี ยนไม่ครบถ้วน/ไม่ชดั เจน ทาให้ตอ้ งใช้เวลาในการติดต่อขอ
ข้อมูลเพิ่มเติม จึงอาจเกินเวลาที่กาหนด
2.4 เจ้า หน้า ที่ ไ ม่ ถื อปฏิ บ ัติ ตามระเบี ย บ/กฎหมายที่ เกี่ ย วข้องในการปฏิ บ ัติ ราชการโดย
เคร่ งครัดจึงเป็ นเหตุให้มีการร้องเรี ยน
แนวทางแก้ไข
- บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยาต้องให้ความสาคัญต่อการดาเนินการเรื่ องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์

๑๐

- สร้ างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิ บตั ิ งานให้กบั
บุคลากร
- จัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

…………………………………………………………………………………………
….

