การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดการขอรองเรียนของ PEA

ป 2558
คณะทํางานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการจัดการขอรองเรียนของ PEA

ลูกค้า/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย แจ้งเรื่อง
หน่วยงานรับเรื่องตามช่องทางรับเรื่องของ PEA

จาแนกประเภท
รับเรื่องเข้า

ร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ
เรียกร้องค่าช่วยเหลือชดเชยทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจาก PEA

เรื่องร้องขอ/แจ้งเหตุ/เสนอแนะ/ชมเชย

เรื่องร้องเรียน

ระบบงานสารสนเทศ
งานบริการลูกค้า

จาแนกประเภท
เรื่องร้องเรียน

ร้องเรียนงานบริการตาม
ภารกิจของ PEA

ระบบงานสารสนเทศ
GIS / CRM / KM

บันทึกรับเรื่องร้องเรียน
SMS แจ้งผูร้ อ้ งเรียน

ระบบงานสารสนเทศ
งานบริการลูกค้า
ยุติเรื่องร้องเรียน
รายงานผล และแจ้ง
ผลตอบผู้ร้องเรียน

รายงานสถิตเิ รื่ องร้ องเรี ยน
ประเมินผลการดาเนินงาน
รายเดือน/ไตรมาส/ปี
เรื่องสำคัญ

หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับเรื่อง
ร้องเรียน

SMS แจ้งผู้บริหาร
พิจารณา

ตรวจสอบข้อมูลภายใน 5 วัน
เรื่องทั่วไป

กรณีไม่ มีมูล

เสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณา

คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน
- รายงาน ผวก. ทราบ
- กาหนดมาตรการแก้ไข
ปัญหาภายใน 3 วัน

กรณีมีมูล

วางแผนการดาเนินงานแก้ไขปัญหา

ไม่ เห็นชอบ

เสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณา

- ชี้แจงผู้ร้องเรียนทราบ
- ชี้แจง/จัดแถลงข่าว
สื่อมวลชน

เห็นชอบ

ดาเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียน ยุติเรื่อง
รายงานผล และแจ้งผลผู้ร้องเรียนภายใน 30 วัน
สำรวจควำมพึงพอใจของผู้ร้องเรียน

เร่ งด่ วน

สรุปวิเคราะห์เรื่อง
ร้องเรียน ปัญหา อุปสรรค
เพื่อปรับปรุงการทางาน

รายงานผู้บริ หารทุกไตรมาส

การพิจารณาจําแนกประเภทเรื่องรองเรียน คํานิยาม/คําจํากัดความ
- รองขอ หมายถึง เรื่องราวที่ผูใชไฟฟาหรือผูขอใชไฟฟาไดรองขอให PEA ดําเนินการหรืองดดําเนินการอยางใดอยาง
หนึ่ง เชน การรองขอขยายเขตไฟฟา การรองขอใหยายเสาไฟฟา เปนตน
- แจงเหตุ/แบะแส หมายถึง การแจงเรื่องราวเกี่ยวกับระบบไฟฟาให กฟภ. ทราบ เพื่อดําเนินการแกไขใหอยูในสภาวะปกติ
หรือ แจงเบาะแสตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ กฟภ. เชน แจงเหตุไฟฟาขัดของ(ไฟฟาตก ไฟฟาดับ ไฟฟาเกิน มีประกายไฟหรือแสง/เสียง ที่
อุปกรณไฟฟา) เปนตน
- ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น หมายถึง เรื่องที่ผูใชไฟฟา ผูขอใชไฟฟาหรือผูมีสวนไดสวนเสียของ PEA แสดงออกทางความ
คิดเห็นหรือเสนอแนะ ในการใหบริการหรือปฏิบัติงานของ PEA
- รองเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการกระทําละเมิด หมายถึง เหตุการณที่ผูรองเรียน รองเรียนเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาที่หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหาย
แกผูรองเรียน รวมถึงการมีพฤติการณที่อาจทําใหเชื่อไดวาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรืออื่นๆ
- รองเรียน งานดานบริการ หมายถึง เหตุการณที่ผูใชไฟฟา ผูขอใชไฟฟาหรือผูมีสวนไดสวนเสียของ PEA ไดแจง
เรื่องราวผานทางชองทางรับเรื่องรองเรียน เพื่อใหไดรับการตอบสนองหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานหรือจาก
เหตุอื่นใดที่ PEA ไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดไวได ซึ่งแบงประเภท ดังนี้
ประเภทขอรองเรียน
1. คุณภาพไฟฟา
2. การใหบริการ

3. การจดหนวย/แจงคาไฟฟา

4. พฤติกรรมพนักงาน

5. การถูกงดจายไฟฟา
6. อื่นๆ
6.1 ไมมีไฟฟาใช
6.2 เรื่องทั่วไป

คําจํากัดความเพื่อพิจารณาจําแนกประเภทขอรองเรียน
ความหมาย
เหตุการณที่ผูรองเรียน รองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟา เชน ไฟฟาตก ไฟฟาดับ ไฟฟาเกิน
เปนตน ซึ่งเกิดขึ้นตอเนื่องอยางผิดปกติในชวงระยะเวลาหนึ่ง หรือ ทําใหผูใชไฟฟาเกิดความ
เสียหาย หรือ ความไมพึงพอใจ
เหตุการณที่ผูรองเรียน รองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการ ที่ไมเปนไปตามมาตรฐานของ PEA
เชน ใชเวลานานในติดตอธุรกรรม ไดรับการบริการแกไขปญหาเรื่องคุณภาพไฟฟาลาชา
ความไมสะดวกในการรับบริการ ไมสามารถติดตอสํานักงานการไฟฟาหรือ Call Center
เพื่อแจงเหตุเกี่ยวกับไฟฟาได
เหตุการณที่ผูรองเรียน รองเรียนเกี่ยวกั บใบแจงหนี้คาไฟฟาหรือใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา ที่มี
ความผิดปกติหรือไมไดรับความเปนธรรมตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือหลักเกณฑของ
PEA เชน ไมไดรับใบแจงหนี้คาไฟฟาหรือ ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา คาไฟฟาผิดปกติ ไดรับ
ใบแจงหนี้คาไฟฟาลาชา จดหนวยการใชไฟฟาผิดพลาด เปนตน
เหตุการณที่ผูรองเรียน รองเรียนพฤติกรรมของพนักงาน รวมถึง ผูที่รับจาง หรือ
PEA
มอบหมายใหไปปฏิบัติหนาที่แทน เชน ไมมีพนักงานในการใหบริการ ไมเต็มใจในการ
ใหบริการ พูดจาไมสุภาพ ใหขอมูลแกลูกคาหรือผูที่มาติดตองานกับ PEA ไมถูกตองหรือไม
ชัดเจน เปนตน
เหตุการณที่ผูรองเรียน รองเรียนเกี่ยวกับการถูกงดจายกระแสไฟฟา
ที่ไมเปนไปตาม
มาตรฐาน ระเบียบหลักเกณฑขอบังคับและวิธีปฏิบัติของ PEA
เหตุการณที่ผูรองเรียน รองเรียนเกี่ยวกับการไมมีกระแสไฟฟาใชอยางทั่วถึงที่เปนไปตาม
หลักเกณฑของ PEA
เหตุการณที่ผูรองเรียน รองเรียนเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากคุณภาพไฟฟา การบริการ จดหน
/พิมพวย
บิล และพฤติกรรมพนักงาน เชน เสาไฟฟาชํารุด อุปกรณระบบไฟฟาไมปลอดภัย มิเตอรไฟฟ
ผิดปกติ สายไฟฟาหยอนหรือมีระดับต่ํากวามาตรฐาน
สํานักงานรุกล้ําที่ดินเอกชน เปนตน

ชองทางการรับเรื่องรองเรียน วิธีสื่อสาร และหนวยงานรับผิดชอบ
ชองทางรับเรื่อง

วิธีสื่อสารกับผูรอง

หนวยงานรับผิชอบ

ระบบบันทึกรับเรื่อง

1129 PEA Call Center

โทรศัพท
Website e-mail

ฝพส.

Project Tracking

Web Portal สปน.
(www.1111.go.th / โทร. 1111 )

โทรศัพท
website ไปรษณีย

ฝสส.

ศูนยดํารงธรรม มท. (โทร. 1567)

โทรศัพท Walk in

ฝปส. ฝสส.

โทรศัพท บันทึก หนังสือ
Walk in

กฟฟ.

สื่อสังคมออนไลน
สื่อสาธารณะ สื่อมวลชน
ตู ปณ. 150 ปณจ. หลักสี่ กทม.

Website
ขาวหนังสือพิมพ ทีวี วิทยุ
ไปรษณีย

ฝปส.

Website PEA (www.pea.co.th)

Website e-mail

ฝสท.

รับเรื่องรองเรียนที่สํานักงาน
ศูนยดํารงธรรม PEA

โทรศัพท Walk in

ฝปส. ฝสส.
กฟฟ.

หนังสือรองเรียนจากภายนอก

ไปรษณีย โทรสาร

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ศูนยดํารงธรรมจังหวัด มท.

CPN e-One Portal Service

หมายเหตุ 1) หนวยงานรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารงานป 2557 (ควรปรับปรุงใหมใหสอดคลองกับ
โครงสรางการบริหารงานป 2558 ภายหลังการรับมอบโอนงานระหวางหนวยงานแลว)
2) ศูนยดํารงธรรมจั งหวัด มท . ปจจุบัน กฟฟ .ที่เกี่ยวของในแตละพื้นที่ ยังมีวิธีปฏิบัติที่แตกตางกัน
จากการสํารวจ กฟฟ.ที่ตั้งจังหวัด 74 จังหวัด เมื่อเดือน พ.ย. 2557 เปนดังนี้
- จัดพนักงาน PEA ไปประจําที่ศูนยฯ เพื่อรับเรื่องรองเรียน/รองขอ/ใหบริการโดยตรง
จํานวน 28 แหง
- ใชระบบสื่อสารในการติดตอรับเรื่องระหวางหนวยงาน โดยไมไดจัดพนักงานไปประจําศูนยฯ
จํานวน 46 แหง
รูปแบบการรายงานและติดตามผลแตละแหง ปจจุบัน ยังคงใชระบบเอกสารทําใหลาชาไมทันการ
ดังนั้น ดวยกระบวนการจัดการขอรองเรียน (ปรับปรุง ม.ค. 2558) นี้ไดถูกออกแบบใหผูรับเรื่อง รองเรียนของศูนย
ดํารงธรรมจังหวัด สามารถบันทึกขอมูลและรายงานผานทางอินเตอรเน็ต บนระบบ CPN e-One Portal Service
ซึ่งผูบริหารสามารถติดตามสถานะความคืบหนาไดทุกที่ทุกเวลา

การบันทึกเรื่องรองเรียนชองทางรับเรื่อง Call Center ในระบบ Project Tracking
1. เรื่องรองเรียนตาม ประเภทกลุมเรื่องรองเรียนของ PEA ไดแก คุณภาพไฟฟา , การใหบริการ, การจดหนวย/
แจงคาไฟฟา, พฤติกรรมพนักงาน, การถูกงดจายไฟฟา และ อื่นๆ (ไมมีไฟฟาใช,เรื่องทั่วไป)
ให Call Center บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขอรองเรียน (Project Tracking) เพื่อให
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไข และยุติ ขอรองเรียนผานระบบ Project Tracking โดยจัดกลุมประเภทเรื่อง
ใหสอดคลองกับประเภทกลุมเรื่องรองเรียนของ PEA
ในกรณีที่ระบบจัดการขอรองเรียนของ PEA (CPN e-One) พรอมใชงาน Call Center จะดําเนินการสง
เรื่องรองเรียนเขาระบบจัดการขอรองเรียนของ PEA (CPN e-One)
2. เรื่องรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ไดแก พฤติกรรมมิชอบ, พฤติกรรมสอเจตนาทุจริตและ พฤติกรรมละ
เวนหนาที่
ให Call Center บันทึกขอมูล ในระบบสารสนเทศการจัดการขอรองเรียน (Project Tracking) เปนเรื่อง
ลับ และจัด สงรายละเอียด เรื่องแจง หนวยงานที่เกี่ยวของผูรับผิดชอบ (ระดับสายงาน ) เพื่อดําเนินก ารพิจารณา
ตรวจสอบขอเท็จจริง
การบันทึกเรื่องรองเรียนชองทางอื่นๆ ในระบบ CPN e-One Portal Service
1. เรื่องรองเรียนตาม ประเภทกลุมเรื่องรองเรียนของ PEA ไดแก คุณภาพไฟฟา , การใหบริการ, การจดหนวย/
แจงคาไฟฟา, พฤติกรรมพนักงาน, การถูกงดจายไฟฟา และ อื่นๆ (ไมมีไฟฟาใช,เรื่องทั่วไป)
ให หนวยงานที่รับผิดชอบ ในแตละชองทาง รับเรื่อง บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขอ
รองเรียน (CPN e-One Portal Service) เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไข และยุติ ขอรองเรียนผาน
ระบบ CPN e-One Portal Service โดยจัดกลุมประเภทเรื่องใหสอดคลองกับประเภทกลุมเรื่องรองเรียน
2. เรื่องรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ไดแก พฤติกรรมมิชอบ, พฤติกรรมสอเจตนาทุจริตและ พฤติกรรมละ
เวนหนาที่
ปจจุบัน ให หนวยงานที่รับผิดชอบ ในแตละชองทาง รับเรื่อง จัดทําเปน บันทึก เปนเรื่องลับ และจัด สง
เอกสารรายละเอียดแจง หนวยงาน ที่เกี่ยวของ ผูรับผิดชอบ (ระดับสายงาน ) เพื่อดําเนินการพิจารณาตรวจสอบ
ขอเท็จจริง
ในระยะตอไป ให หนวยงานที่รับผิดชอบ ในแตละชองทางรับเรื่อง บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศการ
จัดการขอรองเรียน (CPN e-One Portal Service) เปนเรื่องลับ และจัดสงรายละเอียดเรื่องแจงหนวยงานที่
เกี่ยวของผูรับผิดชอบ (ระดับสายงาน) เพื่อดําเนินการพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง
หมายเหตุ เมื่อไดรับทราบเรื่องรองเรียน หรือขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน ผูรับเรื่อง จะตองปกปองขอมูล
เรื่องรองเรียน หรือที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน ใหเปนความลับ และไมเปดเผยตอบุคคลอื่น โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและความเสียหายของผูแจงรองเรียน แหลงที่มาของขอมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เวนแตกรณีที่มีความ
จําเปนในขั้นตอนการดําเนินการ หรือตามที่กฎหมายกําหนด

การพิจารณาจําแนกเรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องสําคัญเรงดวน
1. เรื่องรองเรียน ทั่วไป การที่ผูรองเรียนแจงรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการงานตางๆ ที่อยูในภารกิจความ
รับผิดชอบของ PEA ไดแก คุณภาพไฟฟา, การใหบริการ, การจดหนวย/แจงคาไฟฟา , พฤติกรรมพนักงาน , การถูก
งดจายไฟฟา และ อื่นๆ (ไมมีไฟฟาใช เรื่องทั่วไป)
2. เรื่องรองเรียนสําคัญเรงดวน เปนขอรองเรียนที่ผูรองเรียนไมพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการงานตางๆ ที่อยูใน
ภารกิจความรับผิดชอบของ PEA อยางมาก ซึ่งผูบริหารพิจารณาเห็นวาตองเรงดําเนินการแกไขโดยดวน เชน
เปนเรื่องที่มีผลกระทบภาพลักษณเสื่อมเสียชื่อเสียงองคกร หรือมีผลกระทบกับลูกคาโดยตรงเปนวงกวาง หรือมีผล
ทางกฎหมายหรือคดีความที่มีมูลคาสูง เปนตน
การปรับปรุงยกระดับการใหบริการที่ดีของ PEA
มาตรฐานการใหบริการของ PEA
มาตรฐานการใหบริการทั่วไป
การตอบขอรองเรียนจากผูใชไฟฟา

ระดับการใหบริการ
พ.ศ. 2545
ไมนอยกวา 95%
ภายใน 30 วันทําการ

มาตรฐานการใหบริการที่การไฟฟารับประกัน
ระยะเวลาตอบสนองที่ลูกคารองขอและปฏิบัติตามเงื่อนไข ตรวจสอบหรือติดตอผูใชไฟ
- ตรวจสอบขอรองเรียนเกี่ยวกับแรงดัน และไฟกระพริบ ภายใน 5 วันทําการ
- ตรวจสอบขอรองเรียน เกี่ยวกับการอานเครื่องวัดหนวย
ไฟฟาและใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา

ปรับปรุงยกระดับการใหบริการ
เริ่มใช พ.ศ. 2558
- เรื่องรองเรียนทั่วไป
ภายใน 30 วัน
- เรื่องรองเรียนสําคัญเรงดวน
ภายใน 3 วัน
ตรวจสอบหรือติดตอผูใชไฟ
ภายใน 5 วัน

หมายเหตุ เปลี่ยนจากการนับระยะเวลาวันทําการ ซึ่ง PEA ใชเปนมาตรฐานมาตั้งแตป 2545 มาใชเปนวันปกติ
ตามปฏิทิน เพื่อใหระบบสารสนเทศเปนตัวนับ คํานวณระยะเวลา สําหรับ แจงเตือน และสรุปรายงาน
ซึ่งจะทําใหการจัดการขอรองเรียนของ PEA มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในอนาคต PEA สามารถ
นํา ฐานขอมูลมาใชกําหนดคารอยละของความสําเร็จ และปรับยกระดับการ
ใหบริการจัดการ ขอ
รองเรียนดวยระยะเวลาที่รวดเร็ว

