
แนวทางการแก้ไขปัญหาจัดการข้อร้องเรียน 
กฟต.2 

ประจ า ไตรมาส 1 
 

 จากข้อมูลจ านวนข้อร้องเรียน ม.ค.-ธ.ค.2559 ในพ้ืนที่ กฟต.2 มีจ านวนข้อร้องเรียนเพ่ิมสูงมาก      
ซึ่งส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์ชี้วัดของ กฟต.2 ปี 2559 ในด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ในเรื่องของการ      
ลดจ านวนข้อร้องเรียน  กฟต.2 จึงได้จัดประชุมและเชิญ คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน ของ กฟต.2 
คณะท างานจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟต.2 อก.ทุกกอง และ ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 และ ผบค. กฟฟ.ชั้น 1-3 โดย 
อข.ต.2 เป็นประธาน และร่วมประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุม  และได้มีบันทึกสั่งการและก าหนดแนวทางการ
บริหาร จัดการข้อร้องเรียน กฟต.2 ประจ าปี 2560 เพ่ือให้ ทุก กฟฟ. ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการ          
ข้อร้องเรียนให้ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน เพ่ือลดจ านวนข้อร้องเรียน และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ตอบสนองข้อร้องเรียนให้ได้ตามที่ กฟภ.ก าหนด พร้อมทั้งได้ก าหนดเกณฑ์ประเมินการลดจ านวนข้อร้องเรียน 
ส าหรับ กฟฟ.ที่มีข้อร้องเรียนสูง 5 อันดับแรก ต้องลดจ านวนข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพไฟฟ้าลง 50 % และ    
ทุก กฟฟ.ต้องลดข้อร้องเรียนทุกเรื่องลง 20 % โดยเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้บริหารระดับ ผู้อ านวยการกอง มีความ
รับผิดชอบร่วมกับ กฟฟ. หน้างาน ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง คือ ด้านคุณภาพไฟฟ้า ด้านการบริการ ด้านพฤติกรรม
พนักงาน การจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า การงดจ่ายไฟ อื่นๆ 
 

ข้อสั่งการ การบริหารจัดการข้อร้องเรียน กฟต.2 ประจ าปี 2560 
 

  1. ให้ ผจก. และผู้บริหาร ทุก กฟฟ. รับรู้ รับทราบ เรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นทุกเรื่อง ในพ้ืนที่
รับผิดชอบเพื่อแก้ปัญหาไม่ให้มีการเกิดข้อร้องเรียนเพ่ิมและร้องเรียนซ้ า  
  2. ส าหรับ กฟฟ. ที่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดการข้อร้องเรียน ให้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะท างานจัดการข้อร้องเรียน โดยก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อร้องเรียนแต่ละประเภท 
  3. ให้มีการประชุมคณะท างานการจัดการข้อร้องเรียน เพ่ือสรุปผลการบริหารจัดการ        
ข้อร้องเรียน        ที่เกิดขึ้นทุกเดือน และแจ้งให้ คณะท างานการจัดการข้อร้องเรียน ของ กฟต .2 ทราบ 
ภายใน 7 วัน หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น  
  4. ให้ ผู้อ านวยการกอง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น มีการติดตามการแก้ไขปัญหา
ตามสายงานการรับผิดชอบของเรื่องนั้น ๆ  งานด้านการบริการลูกค้า , มิเตอร์ หม้อแปลง  กบล.ต.2           
เป็นผู้รับผิดชอบ, งานด้านกระแสไฟฟ้าขัดข้อง กปบ., กบษ.ต.2 เป็นผู้รับผิดชอบ, งานกระแสไฟฟ้าตก กปบ., 
กบล., กวว.ต.2 เป็นผู้รับผิดชอบ, งานด้านก่อสร้างระบบจ าหน่าย กกค.ต.2 เป็นผู้รับผิดชอบ, งานด้านการ     
จดหน่วย/ แจ้งหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า การตัดมิเตอร์ กบญ.ต.2 เป็นผู้รับผิดชอบ, งานด้านบุคคล, กฎหมาย 
กอก.ต.2 เป็นผู้รับผิดชอบ 
   
 
  5. ผบค., ผบต. หรือพนักงานที่รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนในระบบ ต้องเข้าตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนในระบบ e-One Portal ทุกวัน เมื่อมีเรื่องเข้ามาให้ด าเนินการรับเรื่องทันที หลังจากนั้นต้องติดต่อ
ลูกค้าให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นภายใน 2 วัน นับจากวันที่รับเรื่องร้องเรียน และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการ
ตรวจสอบถึงสาเหตุของการ   เกิดข้อร้องเรียน โดย ผจก. เป็นผู้สั่งการ และก าหนดวันด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ความส าคัญของเรื่องนั้น ๆ เช่น การให้บริการ, พฤติกรรมพนักงาน ซึ่งสามารถด าเนินการปิดเรื่องร้องเรียนได้
ภายใน 7 วัน 



  6. ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า เมื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาด าเนินการเรียบร้อยแล้วต้องท าบันทึกแจ้งให้ ผจก. และ อก.บล.ต.2 ทราบ ถึงการแก้ไขปัญหา     
ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร และด าเนินการแก้ไขอย่างไร โดยให้ระบุ ฟีดเดอร์ ที่มีการแก้ไขให้ทราบด้วย        
เพ่ือรายงานผลแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องและก าหนดแนวทางการป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนซ้ ากรณีเดียวกันในพ้ืนที่
เดิม 
  7. ร้องเรียนการให้บริการของ กฟภ. เกี่ยวกับการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องให้ทุก กฟฟ. และ          
ส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของ กฟภ.ที ่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด   
  8. ร้องเรียนพฤติกรรมพนักงาน เรื่องเก่ียวกับการไม่เต็มใจให้บริการ, การแสดงกริยามารยาท             
ที่ไม่เหมาะสม, การพูดจาไม่สุภาพ, ไม่มีการกล่าวค าทักทาย “สวัสดีครับ หรือ สวัสดีค่ะ” กับลูกค้า, หน้าตา  
ไม่ยิ้มแย้ม และไม่มีการทวนซ้ าเมื่อรับเงินมาจากลูกค้าพร้อมบอกจ านวนเงินทอนให้ลูกค้าทราบ โดยให้ ผจก. 
ด าเนินการว่ากล่าวตักเตือนพนักงานที่ถูกร้องเรียน ส าหรับพนักงานที่ถูกลูกค้าร้องเรียนต้องไม่มีการร้องเรียน
ในกรณีเดียวกันเกิดขึ้นซ้ าอีก    ถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นซ้ าให้ ผจก. สอบสวนหาข้อเท็จจริง  
  9. ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการและพฤติกรรมพนักงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมา   
ให้แผนกที่ดูแลรับผิดชอบผู้รับเหมาที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือนค่ากระแสไฟฟ้า, การจดหน่วย/แจ้งค่า
กระแสไฟฟ้า,         การงดจ่ายไฟ (ตัดมิเตอร์) โดยก าชับและตักเตือน ไม่ให้มีการโต้เถียงหรือข่มขู่ลูกค้าโดย
เด็ดขาด ทุกกรณีและอธิบายให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบในการให้บริการเพราะจะกระทบ              
ต่อภาพลักษณ์ขององค์กร หากเกิดซ้ า ในส่วนของพนักงานให้สอบสวนข้อเท็จจริง ส าหรับผู้รับจ้างให้แจ้ง
บริษัท ฯ ผู้รับจ้างทราบ เพื่อพิจารณาต่อไป 
  10. ให้ผู้รับผิดชอบในการปิดเรื่องร้องเรียนในระบบ e-One Portal แนบไฟล์เอกสาร
หลักฐานของ การปิดเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องในระบบ e-One Portal เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบและการ      
หาข้อมูลย้อนหลัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
    



นโยบาย อข.ต.2 
การจัดการข้อร้องเรียน ประจ าปี 2560 

 
1. ทุก กฟฟ. ลดจ านวนข้อร้องเรียนลง 20% จากปี 2559 
2. กฟฟ.ที่มีข้อร้องเรียนสูงสุด ล าดับ 1-5 (กฟอ.เกาะสมุย, กฟจ.นครศรีธรรมราช, กฟอ.พุนพิน,         

กฟจ.กระบี่, กฟจ.ตรัง) จะต้องลดจ านวนข้อร้องเรียนเรื่องสูงสุด ในปี 2559 ลง 50% (เอกสารแนบ) 
3. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ และ พฤติกรรมของพนักงานให้มีการว่ากล่าว ตักเตือน พร้อมท า

บันทึกเวียนซ้ าให้ทุกคนทราบถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพนักงานคนใดถูกร้องเรี ยนเรื่องการ
ให้บริการ และพฤติกรรมซ้ า ให้มีการลงโทษตามความเหมาะสม 

4. ให้ ทุก กฟฟ. หาแนวทางการให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการที่ส านักงาน และ PEA Shop เพ่ือให้ลูกค้า       
เกิดความพึงพอใจ เมื่อมารับบริการจาก กฟภ.  

5. ให้ ผจก.และผู้บริหารของ แต่ละ กฟฟ. รับรู้ รับทราบ เรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นทุกเรื่อง เพ่ือแก้ปัญหา          
ไม่ให้มีการเกิดข้อร้องเรียนซ้ า และการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนให้ได้ตามท่ี อข.ต.2 ก าหนด  

6. ข้อร้องเรียนพฤติกรรมพนักงาน/ผู้รับจ้าง ทุจริต คอรัปชั่น จะต้องเป็นศูนย์ เช่น ผู้รับจ้างตัดมิเตอร์           
เรียกรับเงิน, ผู้รับจ้างจดหน่วยรับฝากค่าไฟ  

7. ผู้อ านวยการกองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนที่ เกิดขึ้น ให้มีการติดตามการแก้ไขปัญหาตามสายงาน        
การรับผิดชอบของเรื่องนั้นๆ (ตามบันทึก ข้อสั่งการ การบริหารจัดการข้อร้องเรียน กฟต.2 ประจ าปี 
2560เลขที่ ต.2 กบล.(ลส.) 275/2560 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
 

ประเภทเรื่องร้องเรียน แนวทางแก้ไข 
 
 
 

คุณภาพไฟฟ้า 

ร้องเรียนเกี่ยวกับ ไฟตก ไฟกระพริบ ให้แต่ละ กฟฟ . ด าเนินการตรวจวัด
แรงดันไฟฟ้า ณ จุดที่เกิดเรื่องร้องเรียนทุกเรื่อง โดยตรวจสอบข้อมูลการเกิดปัญหา
อย่างละเอียดและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นป้องกัน
การเกิดเรื่องร้องเรียนซ้ า 
ร้องเรียนเกี่ยวกับ ไฟดับ ให้แต่ละ กฟฟ. ด าเนินการตรวจสอบสาเหตุของการเกิด
ปัญหา และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบจ าหน่ายอย่างสม่ าเสมอ 
อุปกรณ์ป้องกันสัตว์ และกิ่งไม้ที่ใกล้แนวสายไฟ  แก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นป้องกันการ
เกิดเรื่องร้องเรียนซ้ า 

 
 
 
 
 
 

การให้บริการ 

ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องไม่แจ้งแผนดับไฟล่วงหน้า ให้แต่ละ กฟฟ. แจ้งแผนการดับไฟ
ล่วงหน้า และให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะพ้ืนที่ ที่มี
ลูกค้ารายใหญ่ ต้องมีการแจ้งให้ลูกค้ารับทราบทุกราย ก่อนล่วงหน้า 7 วัน เพ่ือไม่ให้
เกิดผลกระทบกับการด าเนินกิจการของลูกค้า 
ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องต่อกลับมิเตอร์ล่าช้า ให้ ผบป. แต่ละ กฟฟ. กวดขันผู้ที่
รับผิดชอบในการต่อกลับมิเตอร์ให้ลูกค้าทันที หลังจากที่ลูกค้าได้ช าระค่าไฟฟ้าพร้อม
ทั้งค่าปรับ ตามระเบียบของ กฟภ. เรียบร้อยแล้ว 
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรื่องโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ ให้มีการตรวจสอบระบบการสื่อสาร
ทางโทรศัพท์อย่างสม่ าเสมอ เมื่อมีการขัดข้องไม่สามารถติดต่อได้ให้แจ้งส่วนที่
รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใน
กรณีที่โทรศัพท์ขัดข้องเป็นเวลานาน  เช่น มีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบ หรือ
ติดป้ายประกาศไว้หน้า สนง.  แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในช่วงเวลา
ดังกล่าว แทน เบอร์เดิมที่ขัดข้อง 

 
 
 

จดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า 

ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องไม่ได้รับใชแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า ให้แต่ละ กฟฟ. แนะน าลูกค้าให้
สมัครใช้บริการ SMS แจ้งค่ากระแสไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์มือถือ เพ่ือความสะดวกใน
การทราบข้อมูลเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยเฉพาะลูกค้าที่ได้มีการร้องเรียน
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ส าหรับในส่วนของผู้รับเหมา ให้ ก าชับเมื่อมีการจดหน่วยและแจ้งค่า
ไฟฟ้า ให้ใส่ในกล่องรับบิลค่าไฟฟ้าของ กฟภ. เท่านั้น ไม่น าไปเสียบไว้ที่อ่ืน ส าหรับ
บ้านของลูกค้าหลังไหนที่ยังไม่มีกล่อง ให้น าไปติดให้ลูกค้าด้วย 

 
 
 
 

พฤติกรรมพนักงาน 

ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องพนักงานไม่เต็มใจให้บริการ ให้ ผจก . ว่ากล่าวตักเตือน 
พนักงานที่ถูกร้องเรียนและก าชับให้พนักงานดังกล่าวทราบว่าจะต้องไม่ให้มีการ
ร้องเรียนซ้ าเกิดขึ้นอีกพร้อมทั้งท าบันทึกเวียนให้ พนักงานทุกคนรับทราบถึงการ
ให้บริการที่ดีต่อลูกค้าที่มาใช้บริการกับ กฟภ. (ตามบันทึกสั่งการ การบริการจัดการ
ข้อร้องเรียน กฟต.2 ประจ าปี 2560) ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องพนักงานไม่เต็มใจ
ให้บริการ ในส่วนของผู้รับเหมา ให้แผนกดูแลรับผิดชอบผู้รับเหมา มีการก าชับและ
ตักเตือน ไม่ให้มีการโต้เถียงหรือข่มขู่ลูกค้าโดยเด็ดขาดทุกกรณี พร้อมทั้งอธิบายให้
เข้าใจถึงภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบในการให้บริการเพราะจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
องค์กร (ตามบันทึกสั่งการ การบริการจัดการข้อร้องเรียน กฟต.2ประจ าปี 2560) 



 


