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 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ได้ให้ความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น   
ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการให้เป็นไป
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดตั้ง ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. เพ่ือบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนของ กฟผ. และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์ (คพรส-กฟผ.) 
เพ่ือก ากับดูแลเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ผิดวินัยอย่างร้ายแรงและบัตรสนเท่ห์  เนื่องจาก
การปฏิบัติงานด้านการจัดการข้อร้องเรียน กฟผ. ยังไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงานที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานที่เหมาะสม ฝ่ายความปลอดภัย จึงได้จัดท าคู่มือการจัดการข้อคิดเห็นและบัตรสนเท่ห์ขึ้น 
เพ่ือเป็นเครื่องมือและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน สร้างความพร้อมให้กับ 
กฟผ. ในการด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 
 ฝ่ายความปลอดภัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน
และผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานจัดการข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
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คู่มือการจัดการข้อคดิเห็นและบัตรสนเท่ห์ กฟผ. 
 
1.  ความเป็นมา  

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ได้ให้ความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น            
ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น  
และมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการด าเนินการตามภารกิจของ กฟผ.  
ทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการ
จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.กฟผ.) เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการปฏิบัติ        
ตามการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของ กฟผ. ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการลดปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เป็นเครื่องมือของการป้องปรามยับยั้งไม่ให้กระท าผิด 

 เพ่ือให้มีระบบการรับฟังเสียงของลูกค้า ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. ทุกกลุ่ม  
และพัฒนาปรับปรุงระบบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งบูรณาการในภาพรวมทั่วทั้ง กฟผ. ประกอบกับ
ในปี 2554 ผู้ว่าการ กฟผ. ได้มีค าสั่ง กฟผ. ที่ ค. 8/2554 แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงระบบข้อคิดเห็น 
และข้อร้องเรียน กฟผ. (คปร.กฟผ.) โดยมีผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม (ชคส.) เป็นประธาน
คณะท างาน และมีผู้แทนระดับ 11 จากทุกสายงานเป็นคณะท างาน เพ่ือท าหน้าที่ศึกษาแนวทางที่สายงาน  
ใช้อยู่ในปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค ปรับปรุงและบูรณาการให้เป็นระบบเดียวกันทั่วทั้งองค์การ 

 คปร.กฟผ. จึงด าเนินการภายใต้แผนงานปรับปรุงระบบรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน กฟผ. 
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 โดยคณะท างานได้ด าเนินการส ารวจและวิเคราะห์ระบบการจัดการข้อร้องเรี ยน 
หรือข้อคิดเห็นที่มีการด าเนินการอยู่เดิมในสายงาน และพัฒนาโครงสร้างให้ เป็นระบบหลักของ กฟผ. ภายใต้
ชื่อระบบรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน กฟผ. หรือระบบจัดการข้อคิดเห็น กฟผ. ซึ่งระบบดังกล่าว ได้เชื่อมโยง
ข้อมูลโดยระบบสารสนเทศที่จัดท าขึ้นภายใต้ความร่วมมือของฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ 
การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมา ชคส. ในฐานะประธานคณะท างาน ได้น าเรื่องเพ่ือ
พิจารณาเข้าที่ประชุม คบ.กฟผ. ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 และจากการประชุมในครั้งนี้ 
มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. สังกัดกลุ่มงานบริหารงานสารบรรณ กฟผ. ส านักผู้ว่าการ 
และใช้ชื่อระบบงานเป็น “ระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน” จากนั้น ในปี 2561 กฟผ. ได้ปรับ
โครงสร้างองค์การ ตามค าสั่ง กฟผ. ที่ ค. 79/2561 ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. จึงย้ายมาสังกัดกองบริหาร
สารสนเทศและการขา่ว ฝ่ายความปลอดภัย 

 นอกจากนี้ เพ่ือให้การด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ. ครอบคลุมทุกด้าน กฟผ. จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาบัตรสนเท่ห์ โดยมีกองวินัยและร้องทุกข์ ฝ่ายการพนักงาน เป็นผู้รับผิดชอบ ต่อมา กฟผ. 
จัดโครงสร้างองค์การใหม่โดยปรับส่วนรักษาความปลอดภัย ขึ้นเป็นฝ่ายรักษาความปลอดภัย จึงได้               
ย้ายงานบัตรสนเท่ห์มาอยู่ในความรับผิดชอบและเพ่ิมเรื่องร้องเรียนเข้ามาไว้ในคณะกรรมการฯ ชุดนี้ และ
เปลี่ยนชื่อเป็น  คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์ (คพรส-กฟผ.)  ท าหน้าที่ก ากับดูแลเรื่อง 
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ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผิดวินัยอย่างร้ายแรงและบัตรสนเท่ห์ จากนั้น ในปี 2561 กฟผ. ได้ปรับ
โครงสร้างองค์การตามค าสั่ง กฟผ. ที่ ค. 79/2561 จึงโอนงาน คพรส-กฟผ. ให้กองบริหารสารสนเทศและการ
ข่าว ฝ่ายความปลอดภัย เป็นผู้รับผิดชอบ 

 ทั้งนี้ คพรส-กฟผ. จะน าส่งข้อมูลสถิติต่าง ๆ ให้ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. เพ่ือสรุปในภาพรวม
ของ กฟผ. และน าเรียนผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. ต่อไป 
 

 2. วัตถุประสงค ์   
 

2.1 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบถึงขั้นตอนของการจัดการข้อคิดเห็น หนังสือร้องเรียน 
การทุจริต และบัตรสนเท่ห์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 2.2 เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์ (คพรส-กฟผ.) และผู้ปฏิบัติงาน
ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานมีความรู้เข้าใจในกระบวนการ 
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนมีประสิทธิผล   
 2.3 เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการข้อข้อคิดเห็น หนังสือร้องเรียนการทุจริต และบัตรสนเท่ห์
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 
ระเบียบข้อก าหนด และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 2.4 เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานตามขั้นตอนการรับข้อคิดเห็น 
ข้อร้องเรียนการทุจริต และบัตรสนเท่ห์ ได้ทุกขั้นตอน 
 

 3. ขอบเขตการด าเนินการ 
 

   คู่มือฉบับนี้แสดงขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานด้านการจัดการข้อคิดเห็น หนังสือร้องเรียน    
การทุจริต ผิดวินัยอย่างร้ายแรง และบัตรสนเท่ห์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่การรับเรื่องไป
จนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการ 
 

 4. ค าจ ากัดความ  
 

 4.1 ข้อคิดเห็น แบ่งเป็น  4  ประเภท ได้แก่ 

 4.1.1 ข้อร้องเรียน หมายความว่า การที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบอกเล่าเรื่องราวต่อ กฟผ. เพ่ือขอให้
แก้ไขหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง  อันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน  ความไม่เป็นธรรม   หรือพบเห็นการ
กระท าผิดกฎหมาย อันเนื่องมาจากขอบเขต อ านาจหน้าที่ตามภารกิจ และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ 
กฟผ. ทั้งนี้ หมายความรวมถึงหนังสือร้องเรียนที่ส่งถึง คพรส-กฟผ. แบ่งเป็น 
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 (1) ข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตจากประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการใช้อ านาจหน้าที่
ในทางมิชอบของผู้ปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อ กฟผ. หรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์การ 

 (2)  การร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 
   (3) การร้องเรียนเรื่องการด าเนินการตามภารกิจของ กฟผ. ที่ ส่ งผลกระทบต่อ 

คุณภาพชีวิตของประชาชน หรือการร้องเรียนจากลูกค้าตรงของ กฟผ. (ผ่านระบบ VOC) 
 (4 )  การร้องเรียนเรื่ องการบริหารงานทั่ ว ไป/การปฏิบัติ งาน และพฤติกรรม  

ของพนักงานที่เป็นความผิดด้านจริยธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ กฟผ. เช่น การพิจารณา  
เลื่อนระดับหรือขึ้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม พฤติกรรมการขับรถ (รถบริการ/รถ กฟผ./รถส่วนบุคคล) พฤติกรรม
ส่วนตัว (การข่มขู่/หลอกลวง/ยืมเงิน/ชู้สาว/ท าร้ายร่างกาย) 

 

 4.1.2  การใช้สิทธิ์อุทธรณ์ หมายความว่า การที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องขอให้ยกเรื่องขึ้นมา
พิจารณาใหม่เพ่ือต้องการกลับเข้าสู่กระบวนการปกติ แบ่งเป็น 

  (1) การอุทธรณ์เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 (2) การอุทธรณ์เรื่องสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า (กรณีที่มีการจัดท าสัญญาแล้ว) 
 4.1.3  ความต้องการ หมายความว่า การแจ้งความประสงค์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องต่าง ๆ  

ที่มุ่งหวังให้ กฟผ. ด าเนินการอ่ืนใด นอกเหนือจากภารกิจที่  กฟผ. ได้ด าเนินการแล้วตามระเบียบ ค าสั่ง กฟผ. 
รวมทั้งจากลูกค้าตรงของ กฟผ. ผ่านระบบ VOC 

 4.1.4  ข้อเสนอแนะ หมายความว่า ค าแนะน าจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มุ่งหวังให้การด าเนินงาน 
ของ กฟผ. มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ขอให้มีการประชาสัมพันธ์การจอดรถบนอาคารจอดรถ ป้ายชื่อ 
หรือสัญลักษณ์ของ กฟผ. บนอาคารใหม่ (อาคาร ท.103) 
 4.2  บัตรสนเท่ห์ หมายความว่า หนังสือฟ้องหรือกล่าวโทษผู้อ่ืนโดยไม่ได้ลงชื่อ-นามสกุล หรือไม่ลง   
ชื่อ-นามสกุลจริงของผู้เขียน 
 4.3  คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์  (คพรส-กฟผ.) หมายความว่า 
คณะกรรมการที่ ผวก. แต่งตั้งเพ่ือด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต ผิดวินัยร้ายแรง และ
บัตรสนเท่ห์ 
 4.4 Admin หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการลงทะเบียน รับ-ส่ง ติดตาม 
และยติุเรื่องในระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน  
 

  Admin มี 4 ประเภท ได้แก่ 
(1) Admin ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. 
(2) Admin ระดับสายรอง 
(3) Admin ระดับฝ่าย 
(4) Admin ทขล. 
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 4.5  ผู้เสนอข้อคิดเห็น หมายความว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แจ้งความประสงค์ หรือเสนอแนะให้ กฟผ. 
ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจมากข้ึน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
 4.6  ผู้ร้องเรียน หมายความว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ        
ผู้ถูกกล่าวหาที่มีการกระท าที่ผิดกฎหมาย การใช้อ านาจหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การทุจริต โดยแจ้งเรื่อง
ต่อศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. หรือ คพรส-กฟผ. เพ่ือให้มีการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ปรับปรุงหรือแก้ไข           
ในประเด็นต่าง ๆ 
 4.7  ผู้ถูกกล่าวหา หมายความว่า คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ผู้ว่าการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย  ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏว่าได้กระท าอันเป็นมูลที่จะน าไปสู่การถอดถอนจาก
ต าแหน่งการด าเนินคดี  หรือการด าเนินการทางวินัยที่ได้บัญญัติไว้และให้หมายความรวมถึงตัวการผู้ใช้หรือ
ผู้สนับสนุนในการกระท าดังกล่าวด้วย   
 4.8  พยาน หมายความว่า พยานบุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อผู้ปฏิบัติงานผู้มีอ านาจ
สืบสวนผู้ปฏิบัติงานผู้มีอ านาจสอบสวน 
 4.9  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) หมายความว่า บุคคล ชุมชน องค์การ หรือสิ่งอ่ืนใดที่ได้รับ
ผลกระทบโดยอาจได้รับผลประโยชน์หรือสูญเสียผลประโยชน์จากการด าเนินงานของ กฟผ. ซึ่งรวมถึงบุคคล
หรือองค์การที่ให้ความสนใจในการด าเนินงานของ กฟผ. ด้วย เช่น หน่วยงานก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน บริษัท  
ในเครือ กฟผ. ลูกค้า ประชาชน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 

  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ าแนกออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ 
(1) ภาครัฐและผู้ก ากับดูแล 
(2) สถาบันการเงิน 
(3) พนักงาน 
(4) คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ 
(5) ลูกค้าหลักและผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป 
(6) นักวิชาการ NGO 
(7) ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า/ระบบส่ง 
(8) สื่อมวลชน     

 4.10 ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หมายความว่า การที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ประพฤติปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ใน  
ข้อ 25 แห่งข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 353 ว่าด้วยบุคคล สาระส าคัญ ดังนี้ 
  - ไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่เชื่อฟัง และแสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา 
  - กล่าววาจาไม่สุภาพ มีกิริยาอาการไม่เหมาะสม เสพสุรามึนเมา 
  - ไมป่ฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่โดยชอบ 
  - ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล นโยบาย กฟผ. และระเบียบข้อบังคับ กฟผ. 
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  - ไม่ตั้งใจปฏิบัติงาน ไม่รักษาผลประโยชน์ของ กฟผ. เช่น ไม่รอบคอบในการอนุมัติ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท าลายเอกสารหรือทรัพย์สิน กฟผ.  
  - ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ กฟผ. เช่น มาสาย-กลับก่อน ลาป่วย ลากิจมาก 
  - ไม่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา เช่น น าทรัพย์สิน 
กฟผ. ไปใช้ส่วนตัว  
  - ไม่รักษาชื่อเสียง ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ เช่น เสพสุรามึนเมา  
และแสดงกิริยาไม่เหมาะสม กระท าอนาจาร เป็นเจ้ามือเล่นการพนัน การใช้อาวุธปืน ท าร้ายร่างกาย  
  - ไม่รักษาความสามัคคี เช่น พยายามท าร้ายร่างกาย ทะเลาะวิวาท  
  - ไม่รักษาความลับเทคโนโลยี เช่น การเปิดเผยความลับในการให้ข้อมูลข่าวสาร 
 4.11 ผิดวินัยอย่างร้ายแรง หมายความว่า การที่ผู้ปฏิบัติงานกระท าความผิดซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มี
ลักษณะร้ายแรง ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 26 แห่งข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 353 ว่าด้วย บุคคล สาระส าคัญ ดังนี้ 
  - กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก โดยค าพิพากษา  
ถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  
หรือความผิดที่มีก าหนดโทษชั้นลหุโทษ 
  - ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ หรือขาดงานติดต่อในคราวเดียวกัน โดยไม่มีเหตุผลสมควร  
เป็นเวลาเกินกว่า 7 วันท าการ 
  - ทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และรับสารภาพเป็นลายลักษณ์อักษร 
  - ต้องค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายเพราะกระท าหนี้สินขึ้นโดยทุจริต 
  - ทุจริตในหน้าที่ โดยแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง 
หรือผู้อื่น 
  - ขัดค าสั่งต่อผู้บังคับบัญชาที่สั่ งในหน้าที่ โดยชอบ จนเป็นเหตุให้ กฟผ. เสียหาย 
อย่างร้ายแรง 
  - ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เป็นเหตุให้ กฟผ. เสียหายอย่างร้ายแรง 
  - เปิดเผยความลับเทคโนโลยี ความรู้หรือข้อมูลทางธุรกิจเป็นเหตุให้ กฟผ. เสียหาย 
อย่างร้ายแรง 
 ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เช่น การปลอมแปลงเอกสาร ลายมือชื่อโดยเจตนาทุจริต ลักทรัพย์สิน 
กฟผ. ยักยอกทรัพย์ของ กฟผ. ยักยอกทรัพย์ของบริษัทคู่สัญญา ยินยอมให้บุคคลภายนอกน าทรัพย์สินของ 
กฟผ. ออกนอกบริเวณโดยไม่ได้รับอนุญาต  เป็นชู้/มีชู้ เบิกเงินอันเป็นเท็จ  เล่นการพนันสลากกินรวบ (หวยใต้ดิน)  
ข่มขืนกระท าช าเรา ค้ายาเสพติด การรับและให้สินบน เรียกรับเงินบุคคลภายนอกเพ่ือช่วยเหลือให้เข้าท างาน
กับ กฟผ. เป็นต้น 
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 5. เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

 การทุจริต  หมายความว่า  การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้รับโดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น 
 

 ทุจริตต่อหน้าที ่ หมายความว่า  การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 1.  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่เพ่ือแสวงหาประโยชน์     
ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
 2.  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้ อ่ืนเชื่ อว่า  
มีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้นเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น   
 3.  การใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น 
 4.  การกระท าอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระท าความผิด 
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 
 

 ประพฤติมิชอบ  หมายความว่า  การใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ระเบียบ  ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษาหรือการใช้เงินหรือทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน 
 

  6. มาตรการคุ้มครองผู้เสนอข้อคิดเห็นหรือผู้ร้องเรียนและพยาน 

  6.1  การคุ้มครองสิทธิของผู้เสนอข้อคิดเห็นหรือผู้ร้องเรียนและพยานที่แจ้งเรื่องผ่านระบบจัดการ
ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. รวมทั้งผ่านกระบวนการท างานของ คพรส-กฟผ. 
ข้อมูลของผู้เสนอข้อคิดเห็นหรือผู้ร้องเรียนและพยานทั้งหมดโดยเฉพาะ  ชื่อ- นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  
และช่องทางการติดต่อทุกช่องทาง เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลอื่นใดที่บ่งชี้ไปถึงตัวบุคคลได้ 
จะถูกเก็บรักษาและปกปิดเป็นความลับ เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้เสนอข้อคิดเห็นหรือผู้ร้องเรียนและพยาน ได้รับ
อันตราย หรือความไม่เป็นธรรมจากการร้องเรียน  
        6.2  ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. และ คพรส-กฟผ. จะถือว่าข้อมูลของผู้เสนอข้อคิดเห็นหรือ          
ผู้ร้องเรียนและพยานทั้งหมดเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนเท่านั้น โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน พยาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการด าเนินงานจะต้องลงนามในแบบรับรองการรักษาความลับของข้อมูลในระบบจัดการ
ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน  (แบบ กฟผ. หจร-ห. 2) หรือแบบรับรองการรักษาความลับของข้อมูลเรื่อง 
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ร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์ 
(คพรส-กฟผ.) (แบบ คพรส-กฟผ. 1) โดยห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะอยู่
ระหว่างการท าหน้าที่ หรือพ้นสภาพจากการท าหน้าที่ หากฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแนวทางปฏิบัติฯ ตามบันทึกสั่งการ ผวก. ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และ ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 353 ว่าด้วยบุคคล ข้อ 25 และ 26 

7. มาตรการป้องกันการกลั่นแกล้ง

กรณีที่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มีเจตนาให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือกลั่นแกล้งผู้ถูกกล่าวหา โดยให้ข้อมูล  
ไม่ว่าจะเป็นหนังสือร้องเรียน หรือบัตรสนเท่ห์ หากสืบทราบได้ว่าเป็นการใส่ร้าย หรือกลั่นแกล้ง อาจจะมี
ความผิดและถูกลงโทษทางวินัย 

8. กระบวนการจัดการข้อคิดเห็น

8.1  ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. รับข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. โดยพิจารณา 
รับเรื่องที่มีลักษณะ ดังนี้ 

8.1.1 ผู้ เสนอข้อคิดเห็นหรือผู้ร้องเรียนต้องระบุตัวตนหากผู้ เสนอข้อคิดเห็นหรือ 
ผู้ร้องเรียนไม่ระบุตัวตน (บัตรสนเท่ห์) ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. จะพิจารณาน าส่ง คพรส-กฟผ. เป็น
ผู้ด าเนินการ 

      8.1.2  เป็นเรื่องทีเ่กี่ยวข้องกับ กฟผ. หรือผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. 
      8.1.3  ใช้ถ้อยค าสุภาพ 

๘.๒   ชองทางการเสนอขอคิดเห็น ศูนยจัดการขอคิดเห็นจะรับเรื่องผาน ๖ ชองทาง  ดังตอไปนี้    

              ๘.๒.๑ ระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล (www.1111.go.th) 

8.2.๒ Internet: www.egat.co.th 
>เลือกเมนู ติดต่อ >ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น >แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น

๘.๒.๓ Intranet: http://cmc-center.egat.co.th 

๘.๒.๔ ศูนยบริการขอมูล กฟผ. ๑๔๑๖ 

๘.๒.๕ หนังสือเขา กฟผ. 

๘.๒.๖ ระบบรับฟงเสียงจากลูกคา (ลูกคาตรงของ กฟผ. และธุรกิจ O&M) 

http://www.egat.co.th/
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8.3  ข้อคิดเห็น จ าแนกออกเป็น  9  กลุ่ม ดังนี้ 
8.3.1 คุณภาพไฟฟ้า 
8.3.2 การบริการ 
8.3.3 การจัดซื้อจัดจ้าง 
8.3.4 ความปลอดภัย 
8.3.5 บุคคล 
8.3.6 สวัสดิการ 
8.3.7 ที่ดิน 
8.3.8 สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
8.3.9 อ่ืน ๆ 

 

 8.4  บทบาทหน้าที่ 
     Admin ศูนยจ์ัดการข้อคิดเห็น กฟผ.  
        เมื่อได้รับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนมาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ.  โดยผ่านช่องทางการรับเรื่อง

จาก  ๖  ช่องทาง  Admin ศูนย์ฯ  จะต้องบันทึกเรื่องเข้าระบบฯ  ในกรณีที่เรื่องมาจากระบบจัดการเรื่องราว 
ร้องทุกข์ของรัฐบาล (ระบบ ๑๑๑๑) และหนังสือเข้า กฟผ. และตอบกลับเบื้องต้นต่อผู้เสนอข้อคิดเห็นหรือ          
ผู้ร้องเรียนภายใน ๑ วันท าการ (ทางอีเมล) และ ๒ วันท าการ (ทางหนังสือ) ต่อจากนั้น Admin ศูนย์ฯ จะส่ง
เรื่องในระบบฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคอยติดตามการรายงานความก้าวหน้าจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
ทุก ๓๐ วันทางอีเมล จนกว่าจะมีการตอบกลับผู้เสนอข้อคิดเห็นหรือผู้ร้องเรียน และยุติเรื่องในระบบฯ 

 Admin สายรอง 
เมื่อได้รับอีเมลแจ้งว่ามีเรื่องเข้าในระบบฯ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 - เข้าระบบฯ เลือกเมนู  “เรียกดูและจัดการ” ให้ พิจารณารายละเอียดของเรื่ อง 
ว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือไม่ (ถ้าใช่) กดปุ่มยืนยันรับเรื่อง และส่งเรื่องต่อให้ Admin 
ฝ่าย (ถ้าไม่ใช่) ให้กดปุ่มส่งคืนศูนย์ฯ ระบบฯ จะมีอีเมลแจ้งศูนย์ฯ เพ่ือพิจารณาเรื่องอีกครั้ง  

- พิมพ์เรื่องเสนอรองผู้ว่าการพิจารณาสั่งการ (ระบบฯ จะปกปิดชื่อ-นามสกุลผู้ร้องเรียน) แต่
บางครั้งเรื่องร้องเรียนที่เป็นงานประจ า เช่น งานบริการ งานพัสดุจัดหา งานสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ที่ทราบแล้วว่า
เป็นงานของฝ่ายไหน ก็สามารถด าเนินการส่งเรื่องในระบบฯ ต่อ Admin ฝ่ายได้เลย 

- ประสานงานและติดตามให้หน่วยงานระดับฝ่าย รายงานผลให้ผู้เสนอข้อคิดเห็นทราบ 
ตามเวลาที่ก าหนด 

Admin ฝ่าย 
 เมื่อได้รับอีเมลแจ้งว่ามีเรื่องเข้าในระบบฯ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 -  เข้าระบบฯ เลือกเมนู  “เรียกดูและจัดการ” ให้ พิจารณารายละเอียดของเรื่ อง 
ว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือไม่ (ถ้าใช่) กดปุ่มยืนยันรับเรื่อง (ถ้าไม่ใช่) ให้กดปุ่ม
ส่งคืน Admin สายรอง ระบบฯ จะมีอีเมลแจ้ง Admin สายรอง เพื่อพิจารณาเรื่องอีกครั้ง 
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  - พิมพ์เรื่องเสนอผู้อ านวยการฝ่ายพิจารณามอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ (ระบบฯ 
จะปกปิดชื่อ-นามสกุลผู้ร้องเรียน) 

  - แจ้งเวลาประมาณการที่คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ หากด าเนินการไม่เสร็จให้แจ้ง
ความคืบหน้า ขอขยายระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการจนแล้วเสร็จ  

 - แจ้งความคืบหน้าในระบบเป็นระยะ ๆ หากเรื่องนั้นต้องใช้เวลาด าเนินการอีกสักระยะ  
ให้รายงานความก้าวหน้าให้ผู้เสนอข้อคิดเห็นทราบเดือนละครั้ง  

 - ประสานงานและติดตามเรื่องกับหน่วยงานภายในฝ่ายที่รับผิดชอบ รายงานผลให้ผู้เสนอ
ข้อคิดเห็นทราบตามเวลาที่ก าหนด 

             - บันทึกผลการด าเนินการและปิดเรื่องในระบบฯ โดยแนบเอกสารหรือหลักฐาน 
การด าเนินการ เช่น หนังสือออก กฟผ. บันทึกชี้แจงข้อเท็จจริง เป็นต้น  
 Admin ทขล. 
 เมื่อได้รับอีเมลแจ้งว่ามีเรื่องเข้าในระบบฯ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 - เข้าระบบฯ เลือกเมนู  “เรียกดูและจัดการ” ให้ พิจารณารายละเอียดของเรื่ อง 
ว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของงานข้อมูลข่าวสารลับหรือไม่ (ถ้าใช่) กดปุ่มยืนยันรับเรื่อง  
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ถ้าไม่ใช่) ให้กดปุ่มส่งคืนศูนย์ฯ ระบบฯ จะมีอีเมลแจ้งศูนย์ฯ เพ่ือพิจารณา
เรื่องอีกครั้ง  

- น าเรื่องเข้าที่ประชุม คพรส-กฟผ. เพ่ือพิจารณา 
- บันทึกผลการด าเนินการและปิดเรื่องในระบบฯ 
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 8.5 ขั้นตอนการด าเนินงาน  
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1. ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. โดยแผนกจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน (หจร-ห.) ได้รับ
ข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนมาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. ทั้ง 8 กลุ่ม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องจาก  
6 ช่องทาง ทั้งนี้ ผู้เสนอข้อคิดเห็น/ผู้ร้องเรียนต้องมีตัวตนที่แน่นอน (บุคคลภายนอกเมื่อบันทึกเรื่องเข้ามา  
ในระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจะต้องบันทึกหมายเลขประจ าตัวประชาชน) โดยศูนย์ฯ จะต้องบันทึก
เรื่องเข้าระบบฯ กรณีที่เรื่องมาจากระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (ระบบ 1111) และหนังสือเข้า 
กฟผ. 

2. ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. จะรับพิจารณาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ. หรือผู้ปฏิบัติงาน 
กฟผ. และจะด าเนินการตอบกลับเบื้องต้นต่อผู้เสนอข้อคิดเห็นหรือผู้ร้องเรียนภายใน 1 วันท าการ (ทางอีเมล) 
และ 2 วันท าการ (ทางหนังสือ) เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบว่า กฟผ. ได้รับเรื่องของท่านแล้ว  
และอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับ กฟผ.  
หรือผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.จะด าเนินการส่งต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3. พิจารณาว่าเป็นเรื่องที่มีประเด็นทุจริตหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ (ถ้าใช่) จะส่งเรื่องให้ 
Admin ทขล. เพ่ือด าเนินการรวบรวมเสนอเรื่องดังกล่าว ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน  
และบัตรสนเท่ห์ (คพรส-กฟผ.) พิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 

4. กรณีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับภารกิจ กฟผ. หรือการด าเนินการใด ๆ ของหน่วยงาน ศูนย์จัดการ
ข้อคิดเห็น กฟผ. จะส่งเรื่องในระบบฯ ให้ Admin สายรองที่เกี่ยวข้องน าเรียนเสนอรองผู้ว่าการเพ่ือพิจารณา 
สั่งการ และส่งเรื่องให้ Admin ฝ่ายด าเนินการต่อไป 

กรณีท่ีเป็นเรื่องร้องเรียนพนักงาน กฟผ. (เก่ียวกับงานทรัพยากรบุคคล และความประพฤติส่วนตัว) 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้อง ให้ Admin สายรอง พิมพ์เรื่องใส่ซองที่ประทับตรา “ลับ” 
น าเสนอรองผู้ว่าการเพ่ือพิจารณาสั่งการ Admin สายรอง/Admin ฝ่ายด าเนินการต่อไป 

ในปี 2559  ผวก. มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการด าเนินงานเกี่ยวกับข้อคิดเห็นที่ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียร้องเรียนเข้ามาในระบบจัดการข้อคิดเห็นฯ ในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ของ  กฟผ. (ปปท-กฟผ.) ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2559 (รวห. ในฐานะประธานกรรมการฯ) มีมติ
ให้แต่งตั้งคณะท างานศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานของระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของ กฟผ. โดยมี 
ชหกม. เป็นประธานคณะท างานฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามก าหนดเวลา 15 วัน)  

ในการประชุมคณะท างานฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 มีมติ ดังนี้ 
- ให้คงก าหนดระยะเวลาการแจ้งประมาณเวลาแล้วเสร็จในการตอบข้อคิดเห็นฯ ต่อผู้เสนอ

ข้อคิดเห็นฯภายใน 30 วัน นับจากวันลงทะเบียนในระบบหรือตามท่ีกฎหมายก าหนดเช่นเดิม  
- เพ่ิมเติม ก าหนดเวลาการรับและส่งเรื่องของ Admin ในระบบฯ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายใน 1 วันท าการ (จากเดิมไม่มีก าหนดเวลา) และแจ้งก าหนดเวลาตอบกลับผู้เสนอข้อคิดเห็นฯ ให้ Admin 
สายรอง และ Admin ฝ่ายทราบ 
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- ปรับปรุง ขั้นตอนการส่งข้อคิดเห็นในระบบฯ โดยให้ศูนย์ฯ ส่งเรื่องให้ Admin สายรอง  

และส าเนาให้ Admin ฝ่ายทราบพร้อมกัน   
๕. ติดตามการรายงานความก้าวหน้าจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทุก ๓๐ วันทางอีเมลจนกว่าจะมี

การตอบกลับผู้ร้อง และยุติเรื่องในระบบฯ 

 8.6 ขั้นตอนการท างานในระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน   

           การบันทึก/ปรับปรุงผลด าเนินการ ทั้ง Admin สายรอง/Admin ฝ่าย สามารถบันทึกผลได้ ดังนี้ 

ช่องที่ต้องบันทึก รายละเอียดการบันทึก หมายเหตุ 
หน่วยงานที่ด าเนินการ ชื่อย่อกอง หรือฝ่าย เช่น อทด.  
สาเหตุ สรุปสาเหตุโดยย่อ เช่น ขอให้จ่าย 

ค่าทดแทนเพ่ิมเติม 
 

รายละเอียดด าเนินการ ใส่ขัน้ตอนการด าเนินการ  
(อาจจะท าเป็นล าดับก็ได้) 

 

สรุปผลการด าเนินการ สรุปรายละเอียดที่ส าคัญให้ครบถ้วน เช่น กฟผ. 
มีมติจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน เป็นจ านวนเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563  

 

แนบเอกสาร เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินการ เช่น หนังสือ
ออก กฟผ. บันทึกชี้แจงข้อเท็จจริง  

 

 

หมายเหตุ - หากเรื่องยังอยู่ระหว่างการด าเนินการ  Admin  สายรอง/Admin   ฝ่าย สามารถบันทึกความ   
                   คืบหน้าและแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบได้                                                          
                - หากเรื่องยุติแล้ว หน่วยงานเจ้าของเรื่องต้องด าเนินการตอบกลับผู้เสนอข้อคิดเห็นหรือผู้ร้องเรียน             

การดูผลด าเนินการ  หลังจากท่ีปิดเรื่องในระบบฯ แล้ว สามารถดูผลด าเนินการโดยจะรวบรวมรายละเอียดไว้   

                         ทั้งหมด สามารถสั่งพิมพ์เพ่ือเก็บไว้เป็นข้อมูลของหน่วยงานได้ 

8.7 สถานะการด าเนินการในระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน  
 8.7.1 บันทึกใหม่ เรื่องท่ีมีผู้เสนอข้อคิดเห็นเสนอผ่าน 6 ช่องทางการรับเรื่อง 
 8.7.2 แจ้งกลับเบื้องต้นแล้ว การด าเนินการตอบกลับผู้เสนอข้อคิดเห็นหรือผู้ร้องเรียนเบื้องต้น 

เพ่ือให้ทราบว่า กฟผ. ได้รับเรื่องแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการในกระบวนการต่อไป 
 8.7.3 ส่งสายรองพิจารณา การส่งเรื่องในระบบฯ ให้กับ Admin สายรองที่เกี่ยวข้อง พิจารณา

ด าเนินการ  
 8.7.4 ส่งฝ่ายด าเนินการ การส่งเรื่องในระบบฯ ให้กับ Admin ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พิจารณา

ด าเนินการ 
 8.7.5 ก าลังด าเนินการ เรื่องที่อยู่ระหว่างการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง  
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 8.7.6 บันทึกผลแล้ว เรื่องที่ Admin สายรอง หรือ Admin ฝ่าย ได้บันทึกผลการด าเนินการ

หรือรายงานความคืบหน้าในระบบฯ  
 8.7.7 ปิดเรื่องแล้ว เรื่องที ่Admin สายรอง หรือ Admin ฝ่าย น าหลักฐานการด าเนินการแล้วเสร็จ

เข้าระบบฯ และแจ้งกลับผู้เสนอข้อคิดเห็นหรือผู้ร้องเรียน จึงจะสามารถยุติเรื่องได้ 

 8.8 การแจ้งกลับผู้เสนอข้อคิดเห็นหรือผู้ร้องเรียน 
 8.8.1 การตอบกลับเบื้องต้น ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. จะแจ้งกลับผู้เสนอข้อคิดเห็นหรือ 
ผู้ร้องเรียน ดังนี้ 

 - ทางอีเมล ภายใน 1 วันท าการ 
 - ทางหนังสือ ภายใน 2 วันท าการ 

 8.8.2 การรายงานความก้าวหน้า กรณีที่เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างการสืบหาข้อเท็จจริง  
และยังไม่ยุติ Admin หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานความคืบหน้าแจ้งผู้เสนอข้อคิดเห็นหรือผู้ร้องเรียน   
ทราบเป็นระยะ ในระหว่างนี้ ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. จะติดตามเรื่องดังกล่าวโดยแจ้ง Admin สายรอง  
ทราบทางอีเมลทุก 30 วัน 
 8.8.3 การตอบกลับผลการพิจารณา หน่วยงานเจ้าของเรื่องจะเป็นผู้แจ้งตอบกลับผู้เสนอ
ข้อคิดเห็นหรือผู้ร้องเรียนโดยการจัดท าหนังสือตอบกลับ หรือทางอ่ืนใดที่ผู้เสนอข้อคิดเห็นหรือผู้ร้องเรียนระบุ 
ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของเรื่องจะต้องส่งส าเนาให้ Admin สายรอง หรือ Admin ฝ่าย เป็นผู้บันทึกผลและปิดเรื่อง
ในระบบฯ 
 

 9. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ผิดวินัยอย่างร้ายแรง และบัตรสนเท่ห์ 

 9.1 ขอบเขตการรับเรื่องร้องเรียนฯ/บัตรสนเท่ห์  
 คพรส-กฟผ. จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือร้องเรียนที่มีข้อมูลการทุจริต ผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

และบัตรสนเท่ห์ที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ. หรือผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่ได้รับจากนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือ
โดยช่องทางอ่ืน  

 9.2 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนฯ/บัตรสนเท่ห์  
 9.2.1 รับผ่านหน่วยงานสารบรรณ กฟผ. หรือผ่านหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนฯ/  
บัตรสนเท่ห์ ดังกล่าว  
 9.2.2 รับผ่านระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน 

 9.3 การพิจารณาข้อร้องเรียนฯ/บัตรสนเท่ห์ ของ คพรส-กฟผ. 
9.3.1 กรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าการกล่าวหาเลื่อนลอย ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ กฟผ.

หรือไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะด าเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงได้ จะไม่รับพิจารณาก็ได้    
 9.3.2 กรณีสืบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าการกล่าวหาไม่มีมูลให้ยุติเรื่องได้ กรณีที่พิจารณา

แล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการทุจริตหรือการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง อาจส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด
พิจารณาด าเนินการ  
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 9.3.3 กรณีท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าการกล่าวหามีมูล แต่มิใช่การกระท าทุจริตหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ให้ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไปของผู้ปฏิบัติงานนั้น เพ่ือด าเนินการต่อไปโดยจะสั่ง
ลงโทษทางวินัยก็ได้  

 9.3.4 กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าการกล่าวหามีมูล และเป็นการกระท าทุจริต หรือผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง หรือจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กฟผ. อย่างร้ายแรง ให้เสนอผู้ว่าการ ผ่านเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
รักษาความปลอดภัย (จปภ.) เพ่ือพิจารณาสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายงานด าเนินการให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย ตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการพักงาน การสอบสวนความผิดทาง
วินัย การลงโทษและการอุทธรณ์ ต่อไป 

 9.3.5  กรณีท่ี คพรส-กฟผ. ได้รับแจ้งผลการด าเนินการแล้ว และมีความเห็นแตกต่างจากผลการ
ด าเนินการ หรือมีข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา ให้ คพรส-กฟผ. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณา
ทบทวนผลการด าเนินการ หรือการลงโทษ 
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 9.4 กระบวนการจัดการหนังสือร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์ ของ คพรส-กฟผ.   
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อธิบายผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์ของ คพรส-กฟผ. 
 

1. คพรส-กฟผ. รับเรื่องร้องเรียนที่มีประเด็นทุจริต ผิดวินัยอย่างร้ายแรง และบัตรสนเท่ห์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ โดยมีเลขานุการฯ ท าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงระบบภายใน 3 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่อง และ     
ส่งบันทึกเรียนหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพ่ือให้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  

2. หน่วยงานเจ้าของเรื่องจะต้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยอาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง (คตส.) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา เมื่อด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 
ให้รายงานผลมายังเลขานุการฯ ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับบันทึกขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากไม่
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ให้แจ้งขอขยายเวลาหรือแจ้งผลการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นลายลักษณ์
อักษร ทั้งนี้ เลขานุการฯ จะติดตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการโทรศัพท์สอบถาม หรือมีบันทึกติดตาม
ภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ครบก าหนด 

3. คพรส-กฟผ. พิจารณาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เลขานุการฯ เป็นผู้รวบรวมและ
ติดตามการรายงานผลจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง แล้วมีมติให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 3.1 กรณีข้อร้องเรียนไม่มีมูล หากหน่วยงานเจ้าของเรื่องด าเนินการรายงานผลตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีการด าเนินการอย่างเหมาะสมเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีหรือแก้ไขปัญหาอันเป็น
สาเหตุตามท่ีปรากฏในข้อร้องเรียนแล้ว ก็จะมีมติให้ยุติเรื่อง 

 อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานไม่ได้รายงานความคืบหน้าภายในระยะเวลาที่ก าหนด เลขานุการฯ  
จะส่งบันทึกติดตามภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ครบก าหนดรายงาน  

 3.2 กรณีที่ข้อร้องเรียนมีมูล หากเป็นความผิดทางวินัย ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องด าเนินการ
สอบสวนความผิดทางวินัยตามข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 353 หรือหากไม่ใช่ความผิดทางวินัย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน 

อย่างไรก็ตาม หาก คพรส-กฟผ. พิจารณาจากรายงานแล้วเห็นว่าการจัดการของหน่วยงานเจ้าของ
เรื่องยังไม่เหมาะสมก็จะมีมติให้พิจารณาทบทวนเพ่ิมเติม โดยเลขานุการฯ จะท าบันทึกแจ้งหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องภายใน 10 วันท าการ นับแต่วันที่มีการประชุม คพรส-กฟผ. เมื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รับบันทึก
แจ้งมติให้ด าเนินการจากเลขานุการฯ ให้รายงานความคืบหน้าหรือรายงานผลการด าเนินการ ภายในระยะเวลา 
15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับบันทึกฯ หากหน่วยงานไม่ได้รายงานความคืบหน้าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
เลขานุการฯ จะส่งบันทึกติดตามภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ครบก าหนดรายงาน 

4. เมื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รับบันทึกแจ้งยุติเรื่องตามมติที่ประชุม คพรส-กฟผ. จากเลขานุการฯ 
ให้หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้  

 4.1 กรณีเป็นเรื่องร้องเรียน ให้แจ้งผลรายงานผลการพิจารณาทั้งหมดไปยังผู้ร้องเรียนและส าเนา 
คพรส-กฟผ. เพ่ือทราบ 

 4.2 กรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้เก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน 
5. เลขานุการฯ รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ คพรส-กฟผ. 

ส่งศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. เพื่อจัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร  
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9.5 ขั้นตอนการด าเนินงานและบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องตามกระบวนการจัดการ เรื่อง 

ร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์ 

9.5.1  คพรส-กฟผ.  
(1) คพรส-กฟผ. รับเรื่องร้องเรียน โดยมีเลขานุการฯ ท าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

ลงระบบและส่งบันทึกเรียนหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพ่ือให้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
(2) คพรส-กฟผ. พิจารณาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่างๆ ที่เลขานุการฯ เป็น    

ผู้รวบรวมและติดตามการรายงานผลจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง แล้วด าเนินการ ดังนี้ 
                             กรณีที่ข้อร้องเรียนมีมูล เมื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่องด าเนินการให้มีการสอบสวน
ความผิดทางวินัย หรือมีการด าเนินการเพ่ือจัดการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนแล้ว แต่ คพรส-กฟผ. เห็นว่ายัง
ไม่เพียงพอก็จะมีมติให้ด าเนินการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม แต่หากมีการด าเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว 
ก็จะมีมติให้ยุติเรื่อง แล้วแต่กรณี                                                                                                           
                             กรณีข้อร้องเรียนไม่มีมูล หากหน่วยงานเจ้าของเรื่องด าเนินการรายงานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเพียงพอ และมีการด าเนินการอย่างเหมาะสมเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีหรือแก้ไขปัญหาอันเป็น
สาเหตุตามท่ีปรากฏในข้อร้องเรียนแล้ว ก็จะมีมติให้ยุติเรื่อง 

    คพรส-กฟผ. รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์ ส่งศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ.  
เพ่ือจัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 
 

9.5.2  เลขานุการ คพรส-กฟผ. 
                       (1) เลขานุการฯ รับเรื่องร้องเรียน                           
                       (2) เลขานุการฯ บันทึกข้อมูลลงระบบและส่งบันทึกเรียนหน่วยงานเจ้าของเรื่องภายใน 

3 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
                       (3) หน่วยงานเจ้าของเรื่องจะต้องแจ้งผลการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและตอบ

กลับมายังเลขานุการฯ ภายใน 7 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับบันทึกขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากไม่มีการตอบ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เลขานุการฯ จะติดตามผลการตรวจสอบโดยการโทรศัพท์สอบถาม หรือมีบันทึกติดตาม
ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันที่ครบก าหนด หากเป็นกรณีสั่งการให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องด าเนินการเพ่ิมเติม 
หรือติดตามผลการตรวจสอบตามมติที่ประชุม คพรส-กฟผ. เลขานุการฯ จะท าบันทึกติดตามไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 10 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่มีการประชุม คพรส-กฟผ.  
                                  (4) เลขานุการฯ ด าเนินการจัดท าวาระการประชุม คพรส-กฟผ. และด าเนินการส่งให้
คณะกรรมการฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วันท าการ และด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ
ภายใน 7 วันท าการนับตั้งแต่วันที่มีการประชุม คพรส-กฟผ. 

                         (5) เลขานุการฯ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์ ส่งศูนย์จัดการ
ข้อคิดเห็น กฟผ. เพ่ือจัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร 

 

 9.5.3  หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

             (1) หน่วยงานเจ้าของเรื่อง รับเรื่องร้องเรียนจากเลขานุการฯ คพรส-กฟผ. ผ่านทาง
บันทึก ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
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             (2) หน่วยงานเจ้าของเรื่องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา และเมื่อด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
เสร็จ ให้รายงานผลมายังเลขานุการฯ ภายใน 7 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับบันทึกขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
หากไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ให้แจ้งขอขยายเวลาหรือแจ้งผลการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นลายลักษณ์
อักษร 

        (3) หลังจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 

     กรณีเป็นความผิดทางวินัย ให้ประสานงานกับแผนกวินัยและร้องทุกข์ เพ่ือแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (คสว.) หรือ คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง (คสร.) ภายใน 30 วัน เมื่อด าเนินการสอบสวนแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการสอบสวนความผิดทางวินัย 
ตลอดจนค าสั่งลงโทษ หรือการด าเนินการอ่ืน ๆ มายังเลขานุการฯ  

                                  กรณีไม่ใช่ความผิดทางวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ด าเนินการตามความเหมาะสม แล้วแจ้งผลการด าเนินการกลับมายังเลขานุการฯ 

                            (4) เมื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รับบันทึกติดตามผลการด าเนินการจากเลขานุการฯ 
ให้หน่วยงานด าเนินการรายงานความคืบหน้าหรือรายงานผลการด าเนินการ ภายในระยะเวลา 15 วัน  นับตั้งแต่
วันที่ได้รับบันทึก 

                            (5) เมื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รับบันทึกแจ้งยุติเรื่องตามมติที่ประชุม คพรส-กฟผ. 
จากเลขานุการฯ  ให้หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้  
                                       กรณี เป็นเรื่องร้องเรียน  ให้แจ้งผลรายงานผลการพิจารณาทั้ งหมดไปยัง 
ผู้ร้องเรียน และส าเนา คพรส-กฟผ. เพ่ือทราบ 

                                  กรณีเป็นบัตรสนเท่ห ์ให้เก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน 
 

9.6 สถานะการด าเนินการขอ้ร้องเรียนฯ/บัตรสนเท่ห์ในระบบฯ 
 

      9.6.1 อยู่ระหว่างด าเนินการ รอน าเข้าในที่ประชุม คพรส-กฟผ. พิจารณา หรือรอหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องตอบกลับ 
                9.6.2  ยุติเรื่อง ที่ประชุม คพรส-กฟผ. มีมติให้ยุติเรื่อง 
 

9.7 การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน  
      กรณีที่เป็นหนังสือร้องเรียนที่ระบุตัวตน เมื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รับบันทึกแจ้งยุติเรื่องตาม

มติที่ประชุม คพรส-กฟผ. ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องจัดท าหนังสือตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียน และส่งส าเนาให้ 
คพรส-กฟผ. เพ่ือทราบ 

10. กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 

      เนื่องจาก กฟผ. ยังไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการร้องเรียน ดังนั้น การด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงอยู่ในดุลยพินิจของ  
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ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง อาจถือปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุไว้ในคู่มือฯ ฉบับนี้ ดังนี้  

 10.1 ให้ผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือที่รับฝากการบังคับบัญชา พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (คตส.) ในกรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป       
ให้เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เพ่ือด าเนินการแต่งตั้ง คตส.  

      10.2 คตส. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้ง
จากผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีการร้องเรียน โดยประธานกรรมการต้องด ารงต าแหน่ง      
ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกร้องเรียน ทั้งนี้ให้ผู้แต่งตั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ 

      ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีสิทธิเพียงหนึ่งเสียงในการลงมติ และมติ 
ของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการเป็นเสียงชี้ขาด 

      10.3 ให้ คตส. มีอ านาจหน้าที่สอบสวนหาข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีการร้องเรียนเรียก
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมาให้ปากค าเรียกเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ประกอบการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
ด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และรายงานต่อผู้แต่งตั้ง คตส. เพ่ือพิจารณาสั่งการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันที่ประธานกรรมการได้รับการแต่งตั้ง 

      ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดเวลา 30 วัน ให้ขออนุมัติผู้แต่งตั้ง คตส. เพ่ือ
ขยายเวลาการสอบสวนได้ไม่เกิน 30 วัน 

      ในกรณีหนังสือร้องเรียนที่มีการระบุตัวตนผู้ร้องเรียนชัดเจน ให้  คตส. ด าเนินการโดยปกปิด                    
ชื่อ-นามสกุล ผู้ร้องเรียนมิให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบ  

      กรณีที่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  ผู้บังคับบัญชาต้อง
ด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องทราบภายใน 
30 วัน  หากด าเนินการไม่เสร็จในก าหนดให้ขยายเวลาออกไปได้อีก 30 วัน และเป็นตัวกลางในการเจรจา
แก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการลับ โดยจัดการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม เมื่อสามารถตกลง
กันได้แล้ว ให้ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร และให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติของ 
ทั้งสองฝ่าย 

 
 

 11. หลักเกณฑ์การชี้มูลความผิด  
 

11.1 มีมูล หมายความว่า มีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกระท าตามที่มีการร้องเรียนจริง หรือมีการ
กระท าความผิดจริงและมีการลงโทษแล้ว หรือก าลังอยู่ระหว่างกระบวนการของ คสว. หรือ คสร. 

11.๒ ไม่มีมูล หมายความว่า ข้อกล่าวอ้างเลื่อนลอย หรือไม่มีประเด็นกล่าวหาบุคคล/หน่วยงานใด ๆ  
หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วไม่พบว่ามีหลักฐานการกระท าตามท่ีมีการร้องเรียน 

11.๓ กรณีข้อร้องเรียนมีหลายประเด็น หากพิสูจน์ทราบว่าประเด็นใดประเด็นหนึ่งมีมูลความผิดจริง    
ให้ถือว่ามีมูล 

11.๔ กรณี กฟผ. จัดท าหนังสือตอบชี้แจงหน่วยงานภายนอก หากไม่ได้รับการแจ้งกลับ หรือขอข้อมูล
เพ่ิมเติม ให้ก าหนดสถานะเป็น n/a (ไม่สามารถระบุได้) 



๒๐ 

 

 
 

 12. การติดตามการรายงานความก้าวหน้า/ยุติเรื่อง 
 

12.1 การติดตามของศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. 
 ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. จะติดตามการรายงานความก้าวหน้าจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

ทุก 30 วันทางอีเมล จนกว่าจะมีการตอบกลับผู้ร้อง และยุติเรื่องในระบบฯ 
12.2 การติดตามของ คพรส-กฟผ. 
 การติดตามของ คพรส-กฟผ. จะด าเนินการโดยเลขานุการฯ  ดังนี้ 

12.2.1 กรณีติดตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือการติดตามความคืบหน้า จะติดตามทาง
โทรศัพท์หรือบันทึกภายในระยะเวลา 5 วันท าการ หลังจากครบก าหนดตอบกลับ  

12.2.2 กรณีติดตามหลังจากการประชุม คพรส-กฟผ. จะติดตามทางโทรศัพท์หรือท าบันทึก
ติดตามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 10 วันท าการ นับแต่วันที่มีการประชุม 

 

13.  การจัดท ารายงาน และการน าเสนอข้อมูล 
 

 13.1 รายงานรายไตรมาส เพ่ือน าเสนอผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้องทางอีเมล โดยมีการจัดท า
รายงานรายไตรมาส 3 ไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) และ
ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)  ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ หลังสิ้นไตรมาส 
          ศูนยจ์ัดการข้อคิดเห็น กฟผ. จะไม่จัดท ารายงานรายไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) เนื่องจาก 
จะน าข้อมูลของไตรมาสที่ 4 ไปรวมกับรายงานประจ าปีของปีนั้น ๆ 
 13.2 รายงานประจ าปี เพ่ือน าเสนอผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องทางอีเมล มีก าหนดให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒๐ วันท าการ หลังสิ้นปี 
 ๑3.๓ สรุปผลการจัดการข้อคิดเห็น เพ่ือน าข้อมูลผลการด าเนินงานรายไตรมาสและรายปีขึ้นเว็บไซต์
ของ กฟผ. 
 13.๔ รายงาน Dashboard (PDF) โดยจัดท าเป็นรายงานเปรียบเทียบข้อมูลประจ าเดือน โดยจะ
จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการหลังสิ้นเดือน 
 13.๕ วิเคราะห์ รวบรวมและจัดท าข้อมูล ผลการด าเนินงานรายไตรมาส และรายปี เสนอที่ประชุม 
ศปท.กฟผ. และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 13.๖ ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณารางวัลต่าง ๆ เช่น รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ าปี NACC 
Integrity Awards การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)     
เป็นต้น 
 13.๗ จัดท าข้อมูลต่ามที่หน่วยงาน ๆ ร้องขอ เช่น 
  - ข้อมูลร้องเรียนทางด้านจริยธรรม 
  - ข้อมูลเรื่องร้องเรียนของพนักงาน  
  - เปรียบเทียบจ านวนข้อคิดเห็น กฟผ. 
 
 



๒๑ 

 

 
 
 

 14. สรุปขั้นตอนการด าเนนิงาน 
 

ขั้นตอนที่ 
กรอบ 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ วิธีการด าเนินการ 

ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. 
1. หลังจากได้รับเรื่อง/น าเรื่องเข้า
ระบบฯ 

 
ภายใน ๒ วันท าการ 

 
หจร-ห. 

 
บันทึกเรื่องเข้าระบบ 

2. การส่งเรื่องในระบบฯ  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ภายใน ๑ วันท าการ  
หลังจากได้รับเรื่อง 
(ยกเว้นกรณีท่ีได้รับ
ข้อมูลไม่ครบถ้วน) 

หจร-ห. จัดส่งในระบบฯ (กรณีตรงกับวันหยุด  
ให้นับเป็นวันท าการถัดไป) 

3. ตอบกลับเบื้องต้นต่อผู้เสนอ
ข้อคิดเห็นหรือผู้ร้องเรียน 

ภายใน ๑-๒ วันท าการ หจร-ห. ภายใน ๑ วันท าการ (อีเมล) 
ภายใน ๒ วันท าการ (จดหมาย) 

4.การติดตามความคืบหน้าและการ
ตอบกลับ 

ทุก 30 วัน หจร-ห. จัดส่งอีเมลแจ้งเตือน Adminหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง 

5. การจัดท ารายงานรายไตรมาส  
(ไตรมาส 1-3) 

ภายใน 10 วันท าการ 
หลังสิ้นไตรมาส 

หจร-ห. รวบรวมข้อมูลในระบบฯ และน าเสนอ
ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวขอ้งทางอีเมล 

6. การจัดท ารายงานประจ าปี ภายใน ๒๐ วันท าการ 
หลังสิ้นปี 

หจร-ห. รวบรวมข้อมูลในระบบฯ และน าเสนอ
ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้องทาง
อีเมล 

7. การจัดท ารายงาน Dashboard ภายใน 10 วัน 
ท าการ หลังสิ้นเดือน 

หจร-ห. รวบรวมข้อมูลในระบบฯ และน าเสนอ
ผ่าน Dashboard 

คพรส-กฟผ. 
1. หลังจากได้รับเรื่องน าเรื่องเข้า
ระบบฯ 

 
ภายใน 3 วันท าการ 

 
หขบป-ห. 

 
บันทึกเรื่องเข้าระบบ 

2. การส่งเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องและแจ้งให้ตอบกลับหรือ 
ตอบกลับเบื้องต้น 

ภายใน 7 วันท าการ 
หลังจากที่หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องได้รับ
บันทึกจาก คพรส-กฟผ. 

หขบป-ห. จัดส่งบันทึกถึงหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
พร้อมระบุวันที่ตอบกลับ (7 วันท าการ) 
กรณีตรงกับวันหยุด ให้นับเป็นวันท าการ
ถัดไป 

3. การติดตามการตอบกลับ หลังจากครบก าหนด
ตามที่ระบุในบันทึก 
(ครบ 7 วันท าการ) 

หขบป-ห. โทรศัพท์สอบถามความคืบหน้า หรือ
จัดท าบันทึกทวงถามการตอบกลับภายใน 
5 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ครบก าหนด 

4. การส่งเอกสารให้ คพรส- กฟผ.  
ก่อนการประชุม 

ภายใน 3 วัน ก่อนการ
ประชุม 

หขบป-ห. จัดเตรียมข้อมูลผ่านระบบ ECP หรือ
จัดท าส าเนาบรรจุซองลับน าเรียน
คณะกรรมการ คพรส-กฟผ. 

5. การท าบันทึกขอให้หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องด าเนินการตามมติที่ประชุม         
คพรส-กฟผ. 

ภายใน 10 วันท าการ 
หลังการประชุม 

หขบป-ห. จัดส่งบันทึกถึงหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 



๒๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

  
 



๒๓ 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
โครงสร้างการบริหารจัดการ 

ข้อร้องเรยีนของ กฟผ. 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 



๒๕ 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
อภธิานศพัท ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

 
 
ภาคผนวก 2  อภิธานศัพท์ 
 
ค าศัพท์/ค าย่อ ความหมาย 
ศปท.กฟผ. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
คพรส-กฟผ. คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์ 
คสว. คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
คสร. คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง 
คตส. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
Admin ศูนย์จัดการ
ข้อคิดเห็น กฟผ. 

ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่ท าหน้าที่ประจ าที่ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. 

Admin ระดับ 
สายรอง 

ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้ว่าการ ให้ท าหน้าที่เกี่ยวกับ
ข้อคิดเห็น 

Admin ระดับฝ่าย ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการฝ่าย ให้ท าหน้าที่เกี่ยวกับ
ข้อคิดเห็น 

Admin ทขล. ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ กฟผ. ให้ท า
หน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และบัตรสนเท่ห์ 

VOC Voice of Customer  
VOS Voice of Stakeholder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
ผังกระบวนการท างานแบบบูรณาการ 

 

  



หจร-ห. (ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ.) หขบป-ห. (ทขล.)
ภารกิจเก่ียวข้องกับ หจร-ห. 
(ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ.)

ภารกิจเก่ียวข้องกับ หขบป-ห.
(ทขล.)

การรับและตรวจสอบ
ข้อร้องเรียน

พิจารณา/บันทึก
และแจ้งกลับฯ

การด าเนินการ

การรายงานผล

กระบวนการจัดการหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Version บูรณาการรวมศูนย์)

กระบวนงานหลัก

หน่วยงานท่ีด าเนินการ

หจร-ห. แก้ไขตามมติ ศปท.กฟผ. คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 5 ก.พ. 2563     

ช่องทางการร้องเรียน คณะกรรมการพิจารณา
เร่ืองร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กฟผ. (ศปท.กฟผ.)

หน่วยงาน หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

3. อปภ. (เลขาฯ คพรส-กฟผ.)
จัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงานหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

8.1 Admin สายรอง/ฝ่าย
รายงานผลการด าเนินการแล้วเสร็จ

ในระบบ VOS และแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 

8.2 Admin สายรอง/ฝ่าย ติดตามและ
แจ้งความคืบหน้าแก่ผู้ร้องเรียน เดือนละครั้ง
จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสรจ็

6. รองฯ สั่งการ/
ส่ง Admin ฝ่ายฯ (ให้ด าเนินการ 

** ภายใน 1 วันท าการ นับแต่วันท่ี 
Admin สายรองได้รับเร่ือง)

7. พิจารณา
ข้อมูลเบื้องต้น

8. พิจารณา
ข้อเท็จจริง/

พยานหลักฐาน

9.2.1 
พิจารณามูล

ความผิด

9.2.1.1 ลงโทษทางวินัยหรือทาง
อาญาให้แล้วเสร็จ 
*** ภายใน 30 วัน

นับต้ังแต่กรรมการฯ มีมติว่ามีมูล

9.2.1.2 แจ้งผลการด าเนินการ

11. ติดตาม
ความก้าวหน้า

การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
และการจัดการ

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
จริยธรรมและการทุจริต

ประพฤติมิชอบ
เพื่อรายงาน

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ทุกไตรมาส

9.2 ต้ังคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง/คสว./คสร.

11.2 รวบรวมและสรุปข้อมูล
เรื่องร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์

มีประเด็นทุจริต
หรือผิดวินัย

ใช่

ไม่ใช่

เลื่อนลอย

มีข้อเท็จจริงเพียงพอ

มีมูล

ไม่มีมูล

ผิดไม่ผิด

4. หน่วยงานต้นสังกัด (รอง ผวก./ผู้ช่วย ผวก./
ผู้อ านวยการฝ่าย) ตรวจสอบข้อเท็จจรงิเบื้องต้น 

หรือรายงานความคืบหน้า และรายงานผล 
***ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับบันทึก

จาก คพรส-กฟผ. 

6. อปภ. (เลขาฯ คพรส-กฟผ.) 
น าเข้าพิจารณาในวาระการประชุม

คพรส-กฟผ.

9.1 คพรส-กฟผ. 
พิจารณา

ให้ทบทวนการตรวจสอบ หรอืขอข้อมูลเพิ่มเติม

2. สรุปเรื่อง

บัตรสนเท่ห์/ หนังสือจากหน่วยงานก ากับดูแล

แจ้งทบทวน
กระบวนการทางวินัย

ยุติเรื่อง

10. จัดท าบันทึกแจ้งยุติเร่ือง

11.1 แจ้งผลการด าเนินการ
ต่อผู้ร้องเรียน 

(ยกเว้นบัตรสนเท่ห์)

7. พิจารณาด าเนินการ
ภายใน 30 วัน

ไม่ใช่
ใช่

เรื่องร้องเรยีนจากระบบจดัการเรื่องราว
ร้องทุกข์ของรัฐบาล (1111)

หนังสือร้องเรยีน/หนังสือเข้า

• ระบบจัดการข้อคิดเหน็ฯ (VOS)
Internet (cmc-center.egat.co.th)/
Intranet (intranet.egat.co.th)
• ระบบรับฟังสยีงจากลกูค้า (VOC)
• EGAT Call Center 1416

1. รับงาน

5. Admin สายรองพิจารณาเรื่อง
ว่าเกี่ยวข้องกับสายรองหรอืไม่

5. ตรวจสอบ
หลักฐานข้อเท็จจริง

มีมูลความผิดชัดเจน

ส่งผลการตรวจสอบ

4. ส่งเรื่องให้สายรองที่เกี่ยวข้อง
และแจ้งกลับผู้ร้อง *ภายใน 2 วันท าการ*

นับจากวันที่ลงทะเบียนในระบบฯ

8.2 - ประสานงานกับ Admin สายรอง/ฝ่าย
- ก ากับ/ติดตามการบันทึกผลการด าเนินงาน

ของ Admin สายรอง/ฝ่าย ในระบบ VOS
ทุก 30 วัน

9. จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารระดับสูง

ไม่มีประเด็นทุจริต
หรือผิดวินัย

3. บันทึกเรื่องเข้าระบบฯ
(กรณีเรื่องที่ไม่ได้เข้ามาในระบบโดยตรง)

10. รวบรวมจัดท ารายงานในภาพรวม
เสนอต่อ - ศปท.กฟผ.

- บอร์ดธรรมาภิบาล
- ผวก.

1. รับงาน

2. พิจารณาประเภท/
ประเด็นข้อร้องเรยีน

* ตามมติ คบ.กฟผ. ครั้งที่ 9/2554 (สัญจร) เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2554
** ปรับปรุงตามมติคณะท างานศึกษาข้ันตอนการด าเนินงานของระบบจดัการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรยีน เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2559
*** ปรับปรุงตามบันทึก ผวก. ที่ 12/2561 ลว. 21 ก.ย. 2561

สีแดง หมายถึง ข้ันตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ หจร-ห. (ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ.)
สีม่วง หมายถึง ข้ันตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับ หขบป-ห. (ทขล.)
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ภาคผนวก 4 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก 4  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

มติคณะรัฐมนตรี 
-  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปราม  

การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
 

 ข้อบังคับ/ระเบียบ/ค าสั่ง/ประกาศ/บันทึกสั่งการ 
 - บันทึกสั่งการ ผวก. ที่ 8/2560 เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีมีหนังสือจากองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐที่ก ากับดูแล ส่งถึง กฟผ. ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 
 - บันทึกสั่งการ ผวก. ที่ 4/2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการ ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
 - บันทึกสั่งการ ผวก. ที่ 12/2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 
 - บันทึกสั่งการ ผวก. ที่ 6/2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 
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ภาคผนวก 5 
แบบพิมพ ์
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ภาคผนวก 5  แบบพิมพ ์
  - แบบ กฟผ. หจร-ห. 1 (แบบหนังสือตอบกลับเบื้องต้น) 
  - แบบ กฟผ. หจร-ห. 2 (แบบบันทึกรับรองการรักษาความลับของข้อมูลในระบบจัดการ
ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน) 
  - แบบ คพรส-กฟผ. 1 (แบบบันทึกรับรองการรักษาความลับของข้อมูลเรื่องร้องเรียนและ
บัตรสนเท่ห์) 
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ภาคผนวก 6 
ตัวอย่าง Dashboard 
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ตัวอย่าง Dashboard 

รายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์  
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