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รายงานสรุปผลการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขของกรมอุตุนิยมวิทยา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ท่ีมา 

กรมอุตุนิยมวิทยา ไดดําเนินการเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกข โดยไดกําหนด

หนวยงานรับเรื่องรองเรียนรองทุกข และกําหนดชองทางการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขผานชองทางตาง ๆ     

มีกระบวนการจัดการขอรองเรียนรองทุกข และไดดําเนินการจัดทําแผนผังการปฏิบัติงานแสดงข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือใหเจาหนาท่ีไดรับทราบและยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้มีการกําหนด

ผูรับผิดชอบในแตละชองทางการรองเรียนเพ่ือทําหนาท่ีในการวิเคราะหจําแนกขอรองเรียนรองทุกข 

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และทําการบันทึกขอมูลเพ่ือจัดเก็บเปนฐานขอมูล รวมท้ังติดตามประเมินผลและ

รายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอตอผูบริหาร โดยมีชองทางการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข จํานวน 9 

ชองทาง ไดแก 1. กลองรับความคิดเห็น 2. เว็บไซตกรมอุตุนิยมวิทยา 3. แบบฟอรมหนังสือรองเรียน                 

4. จดหมาย/ไปรษณีย 5. โทรศัพท 6. หนวยรับเรื่องรองเรียน 7. ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย                 

8. ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 9. ชองทางอ่ืน ๆ เพ่ือใหประชาชน                

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย สารมารถเขาถึงชองทางการรองเรียนรองทุกข และสามารถติดตามผลการ

ดําเนินการในเรื่องดังกลาวไดสะดวก รวดเร็ว  

 
ผลการดําเนินการการจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกข 

การดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกข ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมอุตุนิยมวิทยาได     
ดําเนินการพัฒนาระบบรองเรียนรองทุกขแบบอิเล็กทรอนิกส โดยการแตงต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบ   
รองเรียนรองทุกขแบบอิเล็กทรอนิกส ตามคําสั่งกรมอุตุนิยมวิทยาท่ี 523/2560  สั่ง ณ วันท่ี 21                 
พฤศจิกายน 2560 โดยคณะทํางานดังกลาวไดกําหนดแนวทางและรูปแบบระบบรองเรียนรองทุกขแบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงกรมอุตุนิยมวิทยาไดปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ
เรื่องรองเรียน/รองทุกข/รับฟ งความคิดเห็น และได มีการดําเนินการจัดการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน                          
รองทุกข โดยการกําหนดชองทางการรองเรียนรองทุกข ซ่ึงเปนชองทางท่ีประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย 
สะดวก และไมสิ้นเปลืองคาใชจาย ผานชองทางตาง ๆ และไดมีการกําหนดแบบฟอรมรายงานการจัดการ                
ขอรองเรียนรองทุกข เพ่ือใชสําหรับการกรอกขอมูลในแตละชองทาง ประกอบไปดวย หนวยงานท่ีรับเรื่อง                
กอง /ศูนย ท่ี เปนเจาของเรื่อง ลําดับท่ี เรื่องรองเรียน วันท่ีรับเรื่องรองเรียน ลักษณะเรื่องรองเรียน                       
ผูถูกรองเรียน สถานะตอบสนองเรื่องรองเรียน ปญหาและอุปสรรคและแนวทางการแกไขของหนวยงาน              
และไดจัดทําฐานขอมูลการจัดการขอรองเรียนท่ีเก่ียวของ  ติดตามผลการตอบขอรองเรียน สรุปและ                      
รายงานผลการจัดการขอรองเรียนทุกเดือน และสิ้นปงบประมาณแกผูบริหาร สําหรับการรับขอรองเรียน               
กรมอุตุนิยมวิทยา จะมีเจาหนาท่ีหนวยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข (ในฐานะผูดูแลชองทางการรองเรียน) 
รวบรวมวิเคราะหขอรองเรียนรองทุกขสงใหกลุมการเจาหนาท่ี (กลุมงานคุมครองจริยธรรม) พรอมทําการ
บันทึกขอมูลจัดเก็บเปนฐานขอมูลจากชองทางตางๆ ซ่ึงไดสรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียนรองทุกข                 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 และจําแนก                     
ขอรองเรียนรองทุกข แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 1. ดานการทุจริตการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี         
โดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ 2. ดานการจัดซ้ือจัดจาง 3. ดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล              
4. ดานอ่ืนๆ มีขอรองเรียนรองทุกข ท้ังหมดจํานวน  16  เรื่อง ดังนี้ 

    รายงานสรุปผลการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 16 เรื่อง ดังนี้ 
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ชองทางรองเรียน/รองทุกข         เรื่องรองเรียน        การดําเนินการ 

1. กลองรับความคิดเห็น  - ไมมี -              - 

2. เว็บไซตกรมอุตุนิยมวิทยา / แจงเบาะแส 

รองเรียน/รองทุกข/กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม/e – mail : 

personal@tmd.go.th 

 - ไมมี -              - 

3. แบบฟอรมหนังสือรองเรียน - ไมมี -             - 

4. จดหมาย/ไปรษณีย ผานตู ป.ณ. 158           

ปณศ. บางนา กทม. 

- ไมมี -             - 

5. โทรศัพท/แฟกซ - ไมมี -             - 

6. หนวยรับเรื่องรองเรียน กลุมการเจาหนาท่ี 

สํานักงานเลขานุการกรม  อาคาร 50 ป                                  

อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ชั้น 4 

พฤศจิกายน 2561   

- รองเรียน รปภ. ใชคําพูด                  

ไมสุภาพ 

 

 

 

เมษายน  2562   

- ขอใหปรับปรุงการพยากรณ

อากาศใหถูกตอง แมนยํา และ

ระบุพ้ืนท่ีได 

 

 

- สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ

ใหกลุมบริหารพัสดุ ท่ี

เก่ียวของตรวจสอบ และ

ดําเนินการแลว แจงตอบ 

ผูรองแลว ยุติเรื่อง 

 

- สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ

ใหกองพยากรณอากาศ ท่ี

เก่ียวของรับไปประกอบ 

การพิจารณาพรอมท้ังแจง

ตอบผูรองแลว ยุติเรื่อง 

7. ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย   - ไมมี -             - 

8. ผานศูนยบริการประชาชน  สํานักงานปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรี โดยการตรวจสอบผาน  

Web  Portal  เปนระยะๆ 

    

ตุลาคม  2561   

1. ขอใหปรับปรุงการใหบริการ

ทางโทรศัพทของสถานี

อุตุนิยมวิทยาจังหวัดชลบุรี  

 

 

 

-สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ

ใหกองตรวจและเฝาระวัง

สภาวะอากาศท่ีเก่ียวของ

รับไปประกอบการ

พิจารณาและแจงตอบ 

ชองทางรองเรียน/รองทุกข         เรื่องรองเรียน การดําเนินการ 

  

 

 

2. ขอใหปรับปรุงการใหบริการ

ผูรองทางระบบได

รับทราบภายใน 15 วัน  

ยุติเรื่อง 

- สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ

mailto:personal@tmd.go.th
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ของเจาหนาท่ีกรมอุตุนิยมวิทยา

จังหวัดจันทบุรี หมายเลข

โทรศัพท 039-311026 

 

 

 

 

พฤศจิกายน 2561   

1. ขอใหปรับปรุงการใหบริการ

ทางโทรศัพทของกรม

อุตุนิยมวิทยา ผานทางหมายเลข

สายดวน 1182 

 

 

2. ขอใหปรับปรุงการใหบริการ

ทางโทรศัพทของเจาหนาท่ีกรม

อุตุนิยมวิทยา หมายเลขโทรศัพท 

02-3994012,02-3994013   

 

 

 

ธันวาคม 2561   

1. การเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับ

การรายงานสภาพอากาศของกรม

อุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

2. ขอใหความชวยเหลือแกไข

ปญหาใหเรดารตรวจสภาพ 

ใหกองตรวจและเฝาระวัง

สภาวะอากาศท่ีเก่ียวของ

รับไปประกอบการ

พิจารณา และแจงตอบ               

ผูรองทางระบบได

รับทราบภายใน 15 วัน 

ยุติเรื่อง 

 

- สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ

ใหกองพยากรณอากาศ         

ท่ีเก่ียวของรับไปตรวจ 

สอบ และแจงตอบผูรอง

ทางระบบไดรับทราบ

ภายใน 15 วัน ยุติเรื่อง 

- สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ

ใหกองพยากรณอากาศ         

ท่ีเก่ียวของรับไปตรวจ 

สอบ และแจงตอบผูรอง

ทางระบบไดรับทราบ

ภายใน 15 วัน ยุติเรื่อง 

 

 

- สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ

ใหกองพยากรณอากาศ         

ท่ีเก่ียวของรับไปตรวจ 

สอบ และแจงตอบผูรอง

ทางระบบไดรับทราบ

ภายใน 15 วัน ยุติเรื่อง 

- สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ

ใหศูนยอุตุนิยมวิทยา 

ชองทางรองเรียน/รองทุกข         เรื่องรองเรียน การดําเนินการ 

 อากาศกลับมาใชการได บริเวณ

สถานีตรวจอากาศ สถานี

อุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก (ไมทราบ

ตําบล อําเภอเมือง จังหวัด

ภาคเหนือท่ีเก่ียวของรับ

ไปตรวจสอบ และแจง

ตอบผูรองทางระบบได

รับทราบภายใน 15 วัน 
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พิษณุโลก 

มกราคม 2562    

1. ขอใหปรับปรุงการใหบริการ 

ของกรมอุตุนิยมวิทยาหมายเลข 

สายดวน                   

 

 

 

 

2. ขอเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับ 

อัตราคาบริการทางโทรศัพทของ 

กรมอุตุนิยมวิทยา หมายเลข 

สายดวน 1182 

 

 

 

กุมภาพันธ 2562    

- ขอใหปรับปรุงการใหบริการของ

เจาหนาท่ีรับสาย ผานหมายเลข                       

โทรศัพท 02-3994013 ประจํา                           

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัล                      

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 

มีนาคม 2562    

- ขอใหปรับปรุงการใหบริการทาง

โทรศัพทของกรมอุตุนิยมวิทยา 

หมายเลขโทรศัพท 02-3994012 

และหมายเลขสายดวน 1182  

                        

 

ยุติเรื่อง 

 

- สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ

ใหกองพยากรณอากาศ                

ท่ีเก่ียวของรับไปประกอบ 

การพิจารณาและแจง 

ตอบผูรองทางระบบได

รับทราบภายใน ๑๕ วัน 

ยุติเรื่อง 

- สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ

ใหกองพยากรณอากาศ                

ท่ีเก่ียวของรับไปประกอบ 

การพิจารณาและแจง 

ตอบผูรองทางระบบได

รับทราบภายใน ๑๕ วัน 

ยุติเรื่อง 

 

- สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ

ใหกองพยากรณอากาศ         

ท่ีเก่ียวของรับไปตรวจ 

สอบ และแจงตอบผูรอง

ทางระบบไดรับทราบ

ภายใน 15 วัน ยุติเรื่อง 

 

- สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ

ใหกองพยากรณอากาศ         

ท่ีเก่ียวของรับไปตรวจ 

สอบ และแจงตอบผูรอง

ทางระบบไดรับทราบ

ภายใน 15 วัน ยุติเรื่อง 

ชองทางรองเรียน/รองทุกข         เรื่องรองเรียน การดําเนินการ 

 เมษายน 2562     

พฤษภาคม 2562  

มิถุนายน 2562  

กรกฎาคม 2562     

              - 

              - 

              - 
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1. ขอใหปรับปรุงระบบการให 

บริการของเจาหนาท่ีรับสายกรม

อุตุนิยมวิทยา หมายเลขโทรศัพท                 

02-3994012 

 

 

2. ขอใหปรับปรุงการใหบริการ 

ของเจาหนาท่ีรับโทรศัพท                 

ผานหมายเลขโทรศัพท                         

02-3994012 และ 02-3994013 

 

 

3. ขอใหปรับปรุงการใหบริการ 

ของเจาหนาท่ีรับโทรศัพทของกรม

อุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร                  

ผานหมายเลขโทรศัพท                         

02-3994012 และ 02-3994013 

 

สิงหาคม 2562     

กันยายน 2562  

- ขอใหปรับปรุงระบบการให 

บริการทางโทรศัพทของสถานี

อุตุนิยมวิทยาชลบุรี อําเภอเมือง                  

จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท                         

038-261245 

 

   

 

 

- สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ

ใหกองพยากรณอากาศ         

ท่ีเก่ียวของรับไปตรวจ 

สอบ และแจงตอบผูรอง

ทางระบบไดรับทราบ

ภายใน 15 วัน ยุติเรื่อง 

- สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ

ใหกองพยากรณอากาศ         

ท่ีเก่ียวของรับไปตรวจ 

สอบ และแจงตอบผูรอง

ทางระบบไดรับทราบ

ภายใน 15 วัน ยุติเรื่อง 

- สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ

ใหกองพยากรณอากาศ         

ท่ีเก่ียวของรับไปตรวจ 

สอบ และแจงตอบผูรอง

ทางระบบไดรับทราบ

ภายใน 15 วัน ยุติเรื่อง 

             - 

 

- สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ

ใหกองตรวจและเฝาระวัง

สภาวะอากาศท่ีเก่ียวของ

รับไปประกอบการ

พิจารณา และแจงตอบ               

ผูรองทางระบบได

รับทราบภายใน 15 วัน 

ยุติเรื่อง 

 
 
ชองทางรองเรียน/รองทุกข         เรื่องรองเรียน การดําเนินการ 

๙. ชองทางอ่ืน ๆ  (กลุมนิติการ) ตุลาคม  2561     

พฤศจิกายน  2561   

ธันวาคม  2561       

               - 

               - 

               - 
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มกราคม  2562 

กุมภาพันธ  2562   

มีนาคม 2562        

เมษายน 2562     

พฤษภาคม 2562    

มิถุนายน 2562 

กรกฎาคม 2562 

สิงหาคม 2562 

กันยายน 2562 

สิงหาคม 2562  

กันยายน 2562 

               - 

               - 

- 

- 

- 

- 

              - 

- 

- 

- 

- 

 
สรุปเรื่องรองเรียนรองทุกข แยกตามประเภท 
 

ประเภท จํานวน/เรื่อง ผลการดําเนินการ 
ดานการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของ
เจาหนาท่ีของรัฐ 

- 
 

                      - 

ดานการจัดซ้ือจัดจาง - - 
ดานการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

-                       -                                                     

ดานอ่ืนๆ 16 
(ดานบริการ) 

แจงตอบผูรองภายใน 15 วัน ยุติเรื่อง                                           

 

 

 

 

 

 

สถิติเรื่องรองเรียนของกรมอุตุนิยมวิทยา   

ประเภท 
 

ปงบประมาณ/จํานวนเรื่อง 
 
 



- 7 - 
 

     
    
255
4 

    
 
255
5 

    
  
255
6 

     
 
255
7 

     
 
255
8 

255
9 

 
 
256
0 

 
 
256
1 

 
 
256
2 

หมายเหตุ 

ดานการทุจริต
การปฏิบัติ
หรือละเวน
การปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิ
ชอบของ
เจาหนาท่ี              
ของรัฐ 

  1    -    -   1   1    4    1     3    - ตรวจสอบแลวไมมี
การกระทําผิดตามขอ
รองเรียน 

ดานการจัดซ้ือ
จัดจาง 

  1    -   1    -   -    4    7   -    - ตรวจสอบแลวไมมี
การกระทําผิดตามขอ
รองเรียน 

ดานการ
บริหารและ
การพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

   -    1    -    1    1    -    -   2    - ตรวจสอบแลวไมมี
การกระทําผิดตามขอ
รองเรียน 
 

ดานอ่ืนๆ   1    7   1   3   9   20    
11 

  12   16 ตอบตามขอเท็จจริง 

รวม 3 8 2 5 11 28 19 17 16  
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 บทสรุปปญหา/อุปสรรค/แนวทางแกไข 
 การดําเนินการจัดการขอรองเรียนรองทุกข  สรุปปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข แบงเปน 2 กรณี 
ดังนี้ 

1. กรณีการจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกข 

จากการตรวจสอบเรื่องรองเรียนรองทุกข ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจํานวน 16 เรื่อง โดย
รองเรียนผานชองทางของกรมอุตุนิยมวิทยา จํานวน 2  เรื่อง  ผานชองทางระบบเรื่องราวรองทุกข 1111 
จํานวน 14 เรื่อง  สําหรับการจัดการขอรองเรียน กรมอุตุนิยมวิทยา ไดดําเนินการสงเรื่องดังกลาวไปยัง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงดําเนินการชี้แจงตอบขอรองเรียนใหผูรองไดทราบภายใน 15 วัน  สรุปไดดังนี้  

1.1  รองเรียนเก่ียวกับการบริการโทรศัพทสายดวน 1182 จํานวน 15 เรื่อง  

กรมอุตุนิยมวิทยา เปนหนวยงานท่ีตองบริการขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา ใหแกประชาชน
ตลอด 24 ชั่วโมง  ซ่ึงผูรับบริการมีความคาดหวังและตองการรับบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว          ซ่ึง
บางครั้งเม่ือมีสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง/เกิดภัยธรรมชาติตาง ๆ ข้ึน แตอาจเจอปญหา/อุปสรรคบาง เม่ือ
ผูรับบริการเขามารับบริการพรอมกัน แตกรมอุตุนิยมวิทยามีเจาหนาท่ีไมเพียงพอตอความตองการของ
ผูรับบริการในชวงเวลาดังกลาวได อาจสรางความไมพึงพอใจแกผูรับบริการได 

 
 
 

แนวทางแกไข 
- กําชับและติดตามการปฏิบัติของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  

- พัฒนาปรับปรุงระบบโทรศัพทอัตโนมัติ ใหมีประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานและการใหบริการ   

0

5

10

15

20

25

30

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

สถิติเรื่องรองเรียนของกรมอุตุนิยมวิทยา ดา้นการทจุรติการ
ปฏบิตัหิรอืละเวน้การ
ปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมิ
ชอบของเจา้หนา้ที ่     
ของรัฐ
ดา้นการจัดซือ้จัดจา้ง

ดา้นการบรหิารและ
การพัฒนาทรัพยากร
บคุคล

ดา้นอืน่ๆ

รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

จาํนวนเร่ือง 
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1.2 รองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมของเจาหนาท่ีทุจริตตอหนาท่ี ไมปรากฏเรื่องรองเรียน แต 
กรมอุตุนิยมวิทยา ไดวางมาตรการ แนวทางการแกไข สําหรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมของเจาหนาท่ี
ทุจริตตอหนาท่ี  เชน 

-  ฝกอบรม/กิจกรรมการพัฒนาความรู ความสามารถในการปองกันและตอตานการทุจริตปลูก

จิตสํานึกในดานคุณธรรมและจริยธรรม 

-  เผยแพรเอกสารความรูดานการปองกันการทุจริต กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวกับ          

การปฏิบัติงานของสวนราชการ 

-  จัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

2. กรณีการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกข 

2.1 ผูรองเรียนไมระบุชื่อท่ีอยูใหชัดเจน ทําใหไมสามารถท่ีจะแจงผลการดําเนินการกลับไปยังผู

รองได 

2.2 เรื่องรองเรียนบางเรื่องตองใชระยะเวลาในการดําเนินการหลายข้ันตอนเนื่องจาก เก่ียวของ

กับหลายหนวยงานจึงไมสามารถท่ีจะหาขอยุติไดภายในกําหนดเวลา 

2.3 ขอมูลท่ีไดรับจากผูรองเรียนไมครบถวน/ไมชัดเจน ทําใหตองใชเวลาในการติดตอขอขอมูล

เพ่ิมเติม จึงอาจเกินเวลาท่ีกําหนด 

2.4 เจาหนาท่ีไมถือปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติราชการโดย เครงครัดจึง

เปนเหตุใหมีการรองเรียน 

แนวทางแกไข 

- บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยาตองใหความสําคัญตอการดําเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

- สรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

- จัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

…………………………………………………………………………………………. 


