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รายงานสรปุผลการดําเนินการรบัเรื่องรองเรียนรองทกุขของกรมอุตนุยิมวิทยา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 

ที่มา 

กรมอุตุนิยมวิทยา ไดดําเนินการเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกข โดยไดกําหนด

หนวยงานรับเรื่องรองเรียนรองทุกข และกําหนดชองทางการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขผานชองทางตาง ๆ     

มีกระบวนการจัดการขอรองเรียนรองทุกข และไดดําเนินการจัดทําแผนผังการปฏิบัติงานแสดงขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือใหเจาหนาที่ไดรับทราบและยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีมีการกําหนด

ผูรับผิดชอบในแตละชองทางการรองเรียนเพ่ือทําหนาที่ในการวิเคราะหจําแนกขอรองเรียนรองทุกข 

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และทําการบันทึกขอมูลเพ่ือจัดเก็บเปนฐานขอมูล รวมทั้งติดตามประเมินผลและ

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 สามารถเขาถึงชองทางการรองเรียนรองทุกข และสามารถติดตามผลการ

ดําเนินการในเรื่องดังกลาวไดสะดวก รวดเร็ว  

 
ผลการดําเนนิการการจัดการเรื่องรองเรยีนรองทกุข 

การดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกข ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมอุตุนิยมวิทยาได     
ดําเนินการพัฒนาระบบรองเรียนรองทุกขแบบอิเล็กทรอนิกส โดยการแตงต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบ   
รองเรียนรองทุกขแบบอิเล็กทรอนิกส ตามคําสั่งกรมอุตุนิยมวิทยาที่  523/2560 สั่ง ณ วันที่  21                 
พฤศจิกายน 2560 โดยคณะทํางานดังกลาวไดกําหนดแนวทางและรูปแบบระบบรองเรียนรองทุกขแบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาไดปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ
เรื่องรองเรียน/รองทุกข/รับฟงความคิดเห็น และไดมีการดําเนินการจัดการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน                          
รองทุกข โดยการกําหนดชองทางการรองเรียนรองทุกข ซึ่งเปนชองทางที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย 
สะดวก และไมสิ้นเปลืองคาใชจาย ผานชองทางตาง ๆ และไดมีการกําหนดแบบฟอรมรายงานการจัดการ                
ขอรองเรียนรองทุกข เพ่ือใชสําหรับการกรอกขอมูลในแตละชองทาง ประกอบไปดวย หนวยงานที่รับเรื่อง                
กอง /ศูนย ที่ เปนเจาของเรื่อง ลําดับที่  เรื่องรองเรียน วันที่รับเรื่องรองเรียน ลักษณะเรื่องรองเรียน                       
ผูถูกรองเรียน สถานะตอบสนองเรื่องรองเรียน ปญหาและอุปสรรคและแนวทางการแกไขของหนวยงาน              
และไดจัดทําฐานขอมูลการจัดการขอรองเรียนที่ เกี่ยวของ  ติดตามผลการตอบขอรองเรียน สรุปและ                      
รายงานผลการจัดการขอรองเรียนทุกเดือน และสิ้นปงบประมาณแกผูบริหาร สําหรับการรับขอรองเรียน               
กรมอุตุนิยมวิทยา จะมีเจาหนาที่หนวยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข (ในฐานะผูดูแลชองทางการรองเรียน) 
รวบรวมวิเคราะหขอรองเรียนรองทุกขสงใหกลุมการเจาหนาที่ (กลุมงานคุมครองจริยธรรม) พรอมทําการ
บันทึกขอมูลจัดเก็บเปนฐานขอมูลจากชองทางตางๆ ซึ่งไดสรุปผลการวิเคราะหขอรองเรียนรองทุกข                 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ต้ังแต เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 และจําแนก                     
ขอรองเรียนรองทุกข แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 1. ดานการทุจริตการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที ่        
โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ 2. ดานการจัดซื้อจัดจาง 3. ดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล              
4. ดานอ่ืนๆ มีขอรองเรียนรองทุกข ทั้งหมดจํานวน   7   เรื่อง ดังน้ี 

            รายงานสรุปผลการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน  
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      จํานวน  6   เรื่อง ดังน้ี 

ชองทางรองเรยีน/รองทุกข         เรื่องรองเรียน        การดําเนินการ 

1. กลองรับความคิดเห็น  กุมภาพันธ 2563   

- สายการบินเวียตเจ็ท          

ไมสามารถสมคัรเขาใชบริการ

ขอมูลผานเว็บไซต 

nsweb@tmd.go.th เมื่อวันที่ 

6 ก.พ.63  

              

- ผูดูแลระบบไดทําการ

แกไขใหสามารถเขาใช

งานไดตามที่

ผูรับบริการรองขอ

เรียบรอยแลว 

2. เว็บไซตกรมอุตุนิยมวิทยา / แจงเบาะแส 

รองเรียน/รองทุกข/กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม/e – mail : 

personal@tmd.go.th 

 - ไมมี -              - 

3. แบบฟอรมหนังสือรองเรียน - ไมม ี-             - 

4. จดหมาย/ไปรษณีย ผานตู ป.ณ. 158           

ปณศ. บางนา กทม. 

- ไมม ี-             - 

5. โทรศัพท/แฟกซ - ไมม ี-             - 

6. หนวยรับเรือ่งรองเรียน กลุมการเจาหนาที่ 

สํานักงานเลขานุการกรม  อาคาร 50 ป                                  

อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ช้ัน 4 

- ไมม ี-             - 

7. ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย   - ไมม ี-             - 

8. ผานศูนยบรกิารประชาชน  สํานักงานปลดั

สํานักนายกรัฐมนตรี โดยการตรวจสอบผาน  

Web  Portal  เปนระยะๆ 

    

ตุลาคม  2562   

- ขอใหปรับปรงุการใหบริการ

ของเจาหนาที่ใหขอมูล

พยากรณอากาศ ผานหมายเลข

โทรศัพทของกรมอุตุนิยมวิทยา 

หมายเลขโทรศัพท 02-

3994012และ02-3994013  

พฤศจิกายน  2562   

- รองเรียน/รองทุกขกลาวโทษ 

 

-สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ

ใหกองพยากรณอากาศ         

ที่เกี่ยวของรับไปตรวจ 

สอบ และแจงตอบผูรอง

ทางระบบไดรับทราบ

ภายใน 15 วัน ยุติเรื่อง 

 

-สรุปเสนอกรมฯ ทราบ 
 

ชองทางรองเรยีน/รองทุกข         เรื่องรองเรียน การดําเนินการ 

 เจาหนาที่ของรัฐในสังกัด

กระทรวงทุจริต ขอความเปน

ธรรมกรณีการดําเนินการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ

และพิจารณาสัง่การให

กลุมนิติการและกลุม

บริหารพัสดุตรวจสอบ

กอนดําเนินการตาม

mailto:nsweb@tmd.go.th%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
mailto:personal@tmd.go.th
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วิทยาศาสตรฯ 

 

 

 

 

 

ธันวาคม 2562   

1. ขอใหปรับปรุงการใหบริการ

ทางโทรศัพทของกรมอุตุนิยม 

วิทยา หมายเลขสายดวน 1182 

และสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส 

หมายเลขโทรศัพท 073-514674 

 

 

 

 

2. ขอใหปรับปรุงการใหบริการ

ทางโทรศัพทของกรมอุตุนิยม 

วิทยา หมายเลขสายดวน 1182

กด 3 แจงภัยพิบัติ   

 

 

3.ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ขอใหมีการจัดสรรเจาหนาที่รบั

โทรศัพทของกรมอุตุนิยมวิทยา

หมายเลขสายดวน 1182กด 3 

แจงภัยพิบัติ เพ่ิมเติม 

 

 

 

ระเบียบตอไป และได

แจงเรื่องเขาระบบการ

จัดการเรื่องราวรองทุกข 

เพ่ือแจงผูรองทราบตอไป

แลว และถูกตัดเรื่องออก

จากระบบแลว 

 

1.สรุปเสนอกรมฯ สั่ง

การใหกองพยากรณ

อากาศและศูนยอุตุ             

นิยมวิทยาภาคใตฝง

ตะวันออก ที่เกี่ยวของ

รับไปตรวจสอบ และแจง

ตอบผูรองทางระบบได

รับทราบภายใน 15 วัน 

ยุติเรื่อง 

2.สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ

ใหกองพยากรณอากาศ         

ที่เกี่ยวของรับไปตรวจ 

สอบ และแจงตอบผูรอง

ทางระบบไดรับทราบ

ภายใน 15 วัน ยุติเรื่อง 

3.สรุปเสนอกรมฯ สั่ง

การใหกองพยากรณ

อากาศที่เกี่ยวของรับไป

ตรวจสอบ และแจงตอบ

ผูรองทางระบบได

รับทราบภายใน 15 วัน 

ยุติเรื่อง 

ชองทางรองเรยีน/รองทุกข         เรื่องรองเรียน การดําเนินการ 

 มกราคม 2563    

- ขอใหปรับปรงุการใหบริการ 

ขอมูลพยากรณอากาศของกรม

อุตุนิยมวิทยา หมายเลข 

 

-สรุปเสนอกรมฯ สั่งการ

ใหกองพยากรณอากาศ                

ที่เกี่ยวของรับไป
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สายดวน 1182         

 

                        

 

ประกอบ การพิจารณา

และแจง ตอบผูรองทาง

ระบบไดรับทราบภายใน 

15 วัน ยุติเรื่อง 

9. ชองทางอ่ืน ๆ  (กลุมนิติการ) ตุลาคม  2562     

พฤศจิกายน  2562   

ธันวาคม  2562       

มกราคม  2563 

กุมภาพันธ  2563   

มีนาคม 2563       

               - 

               - 

               - 

               - 

               - 

- 

 
 
สรุปเรื่องรองเรียนรองทุกข แยกตามประเภท (รอบ 6 เดือน) 
 

ประเภท จํานวน/เรื่อง ผลการดําเนนิการ 
ดานการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐ 

- 
 

                      - 

ดานการจัดซื้อจัดจาง 1 แจงตอบผูรองภายใน 15 วัน 
ตัดออกจากระบบ                                           

ดานการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

-                       -                                                     

ดานอ่ืนๆ 6 
(ดานบริการ) 

แจงตอบผูรองภายใน 15 วัน ยุติเรื่อง                                           

 

 

 

 

สถิติเรื่องรองเรียนของกรมอุตุนิยมวิทยา   

ประเภท 

 
ปงบประมาณ/จํานวนเรื่อง 

 
 

หมายเหต ุ     
    
255

    
 
255

    
  
255

     
 
255

     
 
255

255
9 

 
 
256

 
 
256

 
 
256

 
 
256
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4 5 6 7 8 0 1 2 3 

ดานการทุจริต
การปฏิบัติ
หรือละเวน
การปฏิบัติ
หนาที่โดยมิ
ชอบของ
เจาหนาที่              
ของรัฐ 

  1    -    -   1   1    4    1     3    -    - ตรวจสอบแลวไมมี
การกระทําผิดตาม
ขอรองเรียน 

ดานการจัดซื้อ
จัดจาง 

  1    -   1    -   -    4    7   -    -    1 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    6 ตอบตามขอเท็จจริง 

รวม 3 8 2 5 11 28 19 17 16    7  
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 บทสรุปปญหา/อุปสรรค/แนวทางแกไข 
 การดําเนินการจัดการขอรองเรียนรองทุกข  สรุปปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข แบงเปน 2 กรณี 
ดังน้ี 

1. กรณีการจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกข 

จากการตรวจสอบเรื่องรองเรียนรองทุกข ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) มีจํานวน 
7 เรื่อง โดยรองเรียนผานชองทางระบบเรื่องราวรองทุกข 1111 สําหรับการจัดการขอรองเรียน และผาน
ชองทางเว็บไซตกองอุตุนิยมวิทยาการบิน กรมอุตุนิยมวิทยาไดดําเนินการสงเรื่องดังกลาวไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ  ซึ่งดําเนินการช้ีแจงตอบขอรองเรียนใหผูรองไดทราบภายใน 15 วัน และจัดการแกไขระบบให
สามารถเขาใชงานไดตามที่ผูรับบริการรองขอ สรุปไดดังน้ี  

1.1  รองเรียนเกี่ยวกับการบริการโทรศัพทสายดวน 1182 จํานวน 5 เรื่อง  

กรมอุตุนิยมวิทยา เปนหนวยงานที่ตองบริการขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา ใหแกประชาชน
ตลอด 24 ช่ัวโมง  ซึ่งผูรับบริการมีความคาดหวังและตองการรับบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งบางครั้ง
เมื่อมีสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง/เกิดภัยธรรมชาติตาง ๆ ขึ้น แตอาจเจอปญหา/อุปสรรคบาง เมื่อผูรับบริการ
เขามารับบริการพรอมกัน แตกรมอุตุนิยมวิทยามีเจาหนาที่ไมเพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ               
ในชวงเวลาดังกลาวได อาจสรางความไมพึงพอใจแกผูรับบริการได 
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แนวทางแกไข 
- กําชับและติดตามการปฏิบัติของเจาหนาที่ผูปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  

- พัฒนาปรับปรุงระบบโทรศัพทอัตโนมัติ ใหมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอขาวพยากรณอากาศและการใหบริการขอมูล

ขาวสารสารสนเทศดานอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหว   

1.2 รองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมของเจาหนาที่ทุจริตตอหนาที่ จํานวน 1 เรื่อง  (ไมทราบผลการ
พิจารณา) จึงไดนําไปจัดไวในประเภทจัดซื้อจัดจาง แตกรมอุตุนิยมวิทยา ไดวางมาตรการ    แนวทางการแกไข 
สําหรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจาหนาที่ทุจริตตอหนาที่  ดังน้ี 

-  กําชับการดําเนินการของเจาหนาที่ที่เก่ียวของใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อยางเครงครัด 

-  เผยแพรเอกสารความรูดานการปองกันการทุจริต กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่ เก่ียวกับ          

การปฏิบัติงานของสวนราชการ 

-  ช้ีแจงและตอบขอคําถามเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบฯ ใหผูที่เกี่ยวของและผูที่มี           

สวนไดสวนเสียทราบโดยเร็ว 

1.3 รองเรียนเกี่ยวกับระบบการใชงานของกองอุตุนิยมวิทยาการบิน จํานวน 1 เรื่อง ซึ่งผูรอง                  
ไมสามารถสมัครเขาใชบริการขอมูลผานเว็บไซต และผูดูแลระบบไดทําการแกไขใหสามารถเขาใชงานไดตามที่
ผูรับบริการรองขอโดยพลัน แนวทางการแกไข สําหรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับระบบการใชงานของกอง
อุตุนิยมวิทยาการบิน เชน 

      - ตรวจสอบและปรับปรุงระบบใหใชงานไดตลอดเวลา  
      - ผูดูแลระบบเอาใจใสและหมั่นตรวจสอบขอรองเรียนในการสมัครเขาใชบริการขอมูลผาน 

เว็บไซตของกองอุตุนิยมวิทยาการบิน 
2. กรณีการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกข 

2.1 ผูรองเรียนไมระบุช่ือที่อยูใหชัดเจน ทําใหไมสามารถที่จะแจงผลการดําเนินการกลับไปยังผูรองได 

2.2 เรื่องรองเรียนบางเรื่องตองใชระยะเวลาในการดําเนินการหลายขั้นตอนเน่ืองจาก เกี่ยวของ

กับหลายหนวยงานจึงไมสามารถที่จะหาขอยุติไดภายในกําหนดเวลา 

2.3 ขอมูลที่ไดรับจากผูรองเรียนไมครบถวน/ไมชัดเจน ทําใหตองใชเวลาในการติดตอขอขอมูล

เพ่ิมเติม จึงอาจเกินเวลาที่กําหนด 

2.4 เจาหนาที่ไมถือปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวของในการปฏิบัติราชการโดยเครงครัด             

จึงเปนเหตุใหมีการรองเรียน 

 
แนวทางแกไข 

- ใหผูอํานวยการกอง/ศูนย/กลุมงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามระเบียบและ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชนและหนวยงานตางๆ 

- สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบการรองเรียนรองทุกขแบบอิเล็กทรอนิกสผานเว็บไซตของกรมฯ 
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แบนเนอรรองเรียนรองทุกข หรือทาง www.tmd.go.th/petition/  ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยเพ่ือใหเกิด

ความสะดวกแกผูรับบริการโดยเร็ว รวมทั้งกําหนดขั้นตอน/แนวทาง/วิธีการ/ดําเนินการเกี่ยวกับระบบติดตาม  

ไดอยางรวดเร็ว พรอมจัดทําคูมือการใชงานระบบ 

                                   …………………………………………………………………………………………. 
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ทส. บด. ไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบรองเรียนรองทุกขอิเล็กทรอนิกส และ 

       รายงานผลการดําเนินการตามบันทึกขอความที่ ดศ 0304.006/1574 ลงวันที่ 19 

กันยายน 2562 ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการรองเรียนรองทุกขแบบ 

อิเล็กทรอนิกสผานเว็บไซตของกรมฯ แบนเนอรรองเรียนรองทุกข หรือทาง www.

tmd.go.th/petition/  ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยเพ่ือใหเกิดความสะดวกแก

ผูรับบริการโดยเร็ว รวมทั้งกําหนดขั้นตอน/แนวทาง/วิธีการ/ดําเนินการเกี่ยวกับ

ระบบติดตาม ไดอยางรวดเร็ว พรอมจัดทําคูมือการใชงานระบบ และเสนอ รอบ. 

หัวหนาคณะทํางานฯ และกรมฯ ทราบแลว และไดนําเสนอระบบ รายละเอียดและ

วิธีการใชงานระบบในเบ้ืองตนใหคณะทํางานฯ พิจารณาใหความเห็นและ

ขอเสนอแนะ 
 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุม ระบบการรองเรียนรองทุกขแบบอิเลก็ทรอนิกสที ่บด. ไดนําเสนอ  

     สามารถตอบคําถามตามตัวช้ีวัดของ PMQA หมวด 3    และระดับความสําเร็จในการ 

     ดําเนินการดานคุณธรรมและความโปรงใสของกรมอุตุนิยมวิทยา (ITA) ไดหรือไมอยางไร 
 

น.ส.อนงลักษณฯ     สามารถตอบคําถามของระดับความสําเร็จในการดําเนินการดานคุณธรรมและความโปรงใส 

                          ของกรมอุตุนิยมวิทยา (ITA) ไดครบถวน ในสวนของตัวช้ีวัดที่ 9.5 การสงเสรมิความโปรงใส 

                          (การจดัการเรื่องรองเรียนการทุจริต) และตัวช้ีวัด PMQA หมวด 3 ในหัวขอกระบวนการ 

                          รับขอรองเรียนอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน การจัดการขอรองเรียนไดอยางมีประสิทธิผล 
 

น.ส.จารวีฯ      ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา ในสวนของ พร. ที่กํากับดูแลตัวช้ีวัดของ PMQA หมวด 3 เห็นวา ขั้นตอน 

       กระบวนการการดําเนินการตอบขอรองเรียน ไมไดลงรายละเอียดไววา ดําเนินการถึงไหน 

อยางไร และยังไมสามารถรับรูความพึงพอใจของผูรองเรียนรองทุกข ซึ่งตองดําเนินการตาม 

PMQA หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมสีวนไดสวนเสีย ขอที่ 3.4 

กระบวนการแกไขขอรองเรียนที่รวดเร็ว และสรางสรรค  ซึ่งกรมฯ มีการดําเนินการได

เกือบครบถวนแลว แตเห็นวาควรมีการพัฒนาใหดีขึ้นได  จึงเสนอแนะใหดําเนินการ ดังน้ี 

 1. ปรับปรุงระบบพัฒนาเรื่องรองเรียนรองทุกขฯ ใหสามารถตอบสนองกลับตอ 

        ขอรองเรียนไดอยางรวดเร็วตามระยะเวลาที่กําหนด และผูรองสามารถติดตามผลการ 

        รองเรียนรองทุกขไดอยางสะดวกรวดเร็ว และใหผูรองสามารถแสดงความพึงพอใจหลังการ 

      ใชบริการระบบรองเรียนรองทุกข 

/2. มีการจัดทาํ... 

http://www.tmd.go.th/petition/
http://www.tmd.go.th/petition/
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  2. มีการจัดทําสถิติขอรองเรียนรองทุกขในรปูแบบกราฟ รวมถึงมีการวิเคราะห 

      ขอรองเรียนรองทุกข โดยเฉพาะในเรื่องที่มีการรองเรียนบอยครั้ง หรือรองเรียนซ้ํา เพ่ือหา 

      แนวทางแกไขปองกันการรองเรียนซ้ํา เปนการลดอัตราการรองเรียน  
 

ที่ประชุม   ไดรวมกันพิจารณาและอภิปรายกันพอสมควร ทั้งน้ีระบบการรองเรียนรองทุกขเปนไปตาม 

           คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข/รับฟงความคิดเห็น กรมฯ  

        ใหความเห็นชอบแลว และไดเผยแพรไวในเว็บไซตกรมฯ ในหัวขอระบบรองเรียน-รองทุกข  

        โดยในสวนของขั้นตอนการปฏิบัติงาน สถิติเรื่องรองเรียนรองทุกข รายงานสรุปผลการรับ 

        เรื่องรองเรียน การวิเคราะหการดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกข ใหฝายเลขานุการ 

           ประสานกับ บด. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมเติมขอมูลในระบบฯ ใหมคีวามครบถวนสมบูรณตอไป  

 


