
แผนกจัดการข้อร้องเรียน (หจร-ห.) หรือศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์

(คพรส-กฟผ.)
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

การรับและตรวจสอบ
ข้อร้องเรียน

พิจารณา/บันทึก
และแจ้งกลับฯ

การด าเนินการ

การรายงานผล

หจร-ห. แก้ไขตามมติ ศปท.กฟผ. คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 10 มี.ค. 2564         

การด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองท่ัวไป (มิใช่เร่ืองทุจริตหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง)

กระบวนการจัดการหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Version บูรณาการรวมศูนย์)

กระบวนงานหลัก ช่องทางการร้องเรียน

หน่วยงานท่ีด าเนินการ
การด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองทุจริตหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง/ บัตรสนเท่ห์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กฟผ. (ศปท.กฟผ.)

3. อกป. (เลขาฯ คพรส-กฟผ.) 
จัดท าบันทึกแจ้งหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

7. พิจารณา
ข้อมูลเบื้องต้น

8. พิจารณา
ข้อเท็จจริง/

พยานหลักฐาน

9.2.1 
พิจารณามูล

ความผิด

9.2.1.1 ลงโทษทางวินัยหรือทางอาญา
ให้แล้วเสร็จ  ภายใน 30 วัน ***
นับต้ังแต่กรรมการฯ มีมติว่ามีมูล

9.2.1.2 แจ้งผลการด าเนินการ

11. ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
และการจัดการ

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
จริยธรรมและการทุจริต

ประพฤติมิชอบ
เพื่อรายงานคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ทุกไตรมาส

9.2 ต้ังคณะกรรมการ 
คสว./คสร.

11.2 รวบรวมและสรุปข้อมูล
เร่ืองร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์

มีประเด็นทุจริตหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง/ บัตรสนเท่ห์

เลื่อนลอย

มีข้อเท็จจริงเพียงพอ

มีมูล

ไม่มีมูล

ผิด

ไม่ผิด

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

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

คพรส-กฟผ.

9.1 คพรส-กฟผ. 
พิจารณา

ให้ทบทวนการตรวจสอบ หรอืขอข้อมูลเพิ่มเติม

บัตรสนเท่ห์/ หนังสือจากหน่วยงานก ากับดูแล

แจ้งทบทวน
กระบวนการทางวินัย

ยุติเรื่อง

10. จัดท าบันทึกแจ้งยุติเร่ือง

11.1 แจ้งผลการด าเนินการ
ต่อผู้ร้องเรียน 

(ยกเว้นบัตรสนเท่ห์)

เรื่องร้องเรยีนจากระบบจดัการเรื่องราว
ร้องทุกข์ของรัฐบาล (1111)

หนังสือร้องเรยีน/หนังสือเข้า

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

5. กรณีร้องเรียนกระท าผิดวินัยหรือความรับผิดทางแพ่งให้ต้ังคณะกรรมการสอบ
หาข้อเท็จจริง ตามระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 449

/กรณีอื่น ให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
โดยให้รายงานความคืบหน้า และรายงานผล 

ภายใน 7 วัน *** นับแต่วันท่ีได้รับบันทึก

มีมูลความผิดชัดเจน

รายงานผลการ
ตรวจสอบ

4. ส่งเรื่องให้สายรองที่เกี่ยวข้อง 
และแจ้งกลับผู้ร้อง ภายใน 2 วันท าการ *

นับจากวันที่ลงทะเบียนในระบบฯ

8.1 - ศูนย์ฯ ประสานงานกับ Admin สายรอง/ฝ่าย คอยก ากับและติดตามการบันทึกผลการด าเนินงาน
ในระบบ VOS ทุก 30 วัน
- Admin สายรอง/ฝ่าย แจ้งความคืบหน้าแก่ผู้ร้องเรียนเดือนละครั้ง จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ

9. จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารระดับสูง

ไม่มีประเด็นทุจริตหรือ
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง

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 คพรส-กฟผ.

8.2 Admin สายรอง/ฝ่าย
รายงานผลการด าเนินการแล้วเสร็จ

ในระบบ VOS และแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 

6. รองฯ สั่งการ/
ส่ง Admin ฝ่ายฯ (ให้ด าเนินการ 

ภายใน 1 วันท าการ ** นับแต่วันท่ี 
Admin สายรองได้รับเร่ือง)

ใช่

ไม่ใช่5. Admin สายรองพิจารณาเรื่อง
ว่าเกี่ยวข้องกับสายรองหรอืไม่

7. พิจารณาด าเนินการ
ภายใน 30 วัน *

ใช่ไม่ใช่


