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บทน า 

การไฟฟ้านครหลวงมุ่งเน้นการด าเนินการธุรกิจที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เป็นไปตามนโยบาย

ภาครัฐ ก ากับดูแลฯ โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) กระทรวงการคลัง รวมถึงแนวทาง

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงมหาดไทยและตามค าสั่ง

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ฉบับที่ ๖๗/๒๕๕๗ เรื่องมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ 

โดยการไฟฟ้านครหลวงได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่องการขับเคลื่อนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระหว่างส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) และ

รัฐวิสาหกิจจ านวน ๕๕ แห่ง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และการไฟฟ้าได้จัดมีพิธีการลงนาม

ข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายในการไฟฟ้านคร

หลวง” เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

ดังนั้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ส าหรับการบริหารจัดการข้อมูลร้องเรียนด้านทุจริต

คอร์รัปชั่น ระบบ Whistle Blowing นั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย และบันทึกข้อตกลงดังท่ีได้กล่าวมา โดย

การสร้างฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการรับแจ้งข้อมูลร้องเรียนด้านทุจริตคอร์รัปชั่นดังกล่าว จะ

เป็นเครื่องมือที่สนับสนุน ติดตาม ก ากับ การด าเนินงานในส่วนต่างๆ และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ

ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐาน

ในระดับสากล และม่ันใจว่าการไฟฟ้านครหลวงมีเครื่องมือเพียงพอและเหมาะสมตามนโยบายการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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1. วิธีการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของการไฟฟ้านครหลวง 

การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของการไฟฟ้านครหลวง สามารถท าได้โดย 

1) คลิกปุ่ม “ร้องเรียนเรื่องทุจริต” หรือคลิกที่เมนูหลัก “ร้องเรียน” ที่หน้าจอเข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 1 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอค าแนะน าการร้องเรียน ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 1 ต าแหน่งของปุ่ม “ร้องเรียนเรื่องทุจริต” 

 
รูปที่ 2 หน้าจอค าแนะน าการร้องเรียน 
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2) เมื่อผู้ร้องเรียนได้อ่านค าแนะน าการร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการคลิกปุ่ม “ยื่นแบบร้องเรียน

ออนไลน์” ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงแบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน์ ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน์ 
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3) ระบขุ้อมูลของผู้ร้องเรียน/ผู้กล่าวหาให้ครบถ้วน โดยห้ามเว้นว่างในส่วนของข้อมูลที่มีเครื่องหมาย

ดอกจันสีแดง (*) จากนั้นคลิกปุ่ม “ถัดไป” เพ่ือบันทึกข้อมูลของผู้ถูกกล่าวหา ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน์ (ต่อ) 
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4) ระบุข้อมูลของผู้ถูกกล่าวหาให้ครบถ้วน โดยห้ามเว้นว่างในส่วนของข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจัน

สีแดง (*) จากนั้นคลิกปุ่ม “ถัดไป” เพ่ือบันทึกข้อมูลข้อกล่าวหา ดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน์ (ต่อ) 
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5) ระบุข้อมูลของข้อกล่าวหาให้ครบถ้วน โดยห้ามเว้นว่างในส่วนของข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจันสี

แดง (*) จากนั้นคลิกปุ่ม “ถัดไป” เพ่ือยืนยันการบันทึกข้อมูล ดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 หน้าจอแสดงแบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน์ (ต่อ) 

6) พิมพ์ข้อความที่ปรากฎ และคลิกปุ่ม “บันทึก” จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการบันทึก

ข้อมูล ดังรูปที่ 7 คลิกปุ่ม “ตกลง” เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม “ยกเลิก” เพ่ือปิดหน้าต่าง  

 

รูปที่ 7 หน้าต่างยืนยันการบันทึก  
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7) เมื่อระบบท าการบันทึกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงข้อมูลเลขที่ร้องเรียนและรหัส

ลับ ดังรูปที่ 8 พร้อมกับส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังอีเมลของผู้ร้องเรียน ดังรูปที่ 9 ท่านสามารถ

ติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน ได้ผ่านเมนู “ติดตามเรื่องร้องเรียน” โดยใช้ เลขที่ร้องเรียน และ

รหัสลับจากหน้าจอ 

 
รูปที่ 8 หน้าจอแสดงข้อมูลเลขท่ีร้องเรียนและรหัสลับ 

 
รูปที่ 9 อีเมลแสดงข้อมูลเลขที่ร้องเรียนและรหัสลับ 
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2. วิธีการตดิตามร้องเรียน 

การติดตามเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของการไฟฟ้านครหลวง สามารถท าได้โดย 

1) คลิกเมนูหลัก “ติดตามเรื่องร้องเรียน” ดังรูปที่ 10 จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอติดตามเรื่อง

ร้องเรียน ดังรูปที่ 11 

 
รูปที่ 10 ต าแหน่งของเมนู “ติดตามเรื่องร้องเรียน” 

 
รูปที่ 11 หน้าจอติดตามเรื่องร้องเรียน  
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2) ระบุเลขที่ร้องเรียน รหัสลับที่ได้ และพิมพ์ค าท่ีปรากฏบนหน้าจอ จากนั้นคลิกปุ่ม “ตกลง” ระบบ

จะแสดงสถานะเรื่องร้องเรียนที่ด้านล่างของหน้าจอ ดังรูปที่ 12 หากลืมเลขที่ร้องเรียน หรือรหัส

ลับ ให้คลิกปุ่ม “ลืมเลขท่ีร้องเรียน หรือรหัสลับ” 

 
รูปที่ 12 หน้าจอติดตามเรื่องร้องเรียน (ต่อ) 

 หากผู้ร้องเรียนต้องการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม สามารถท าได้โดยคลิกปุ่ม “แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม” ระบบจะ

แสดงหน้าจอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ดังรูปที่ 13 ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน โดยห้ามเว้นว่างในส่วนของ

ข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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รูปที่ 13 หน้าจอแจ้งเรื่องร้องเรียนเพ่ิมเติม 

3. วิธีการเรียกดูเลขท่ีร้องเรียน หรือรหัสลับ 

กรณีท่ีผู้ร้องเรียนลืมเลขที่ร้องเรียน หรือรหัสลับ สามารถท าได้โดย  

1) คลิกปุ่ม “ลืมเลขท่ีร้องเรียน หรือรหัสลับ” ที่หน้าจอติดตามเรื่องร้องเรียน ดังรูปที่ 14 จากนั้นระบบ

จะแสดงหน้าจอให้ระบุข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่ท่านเคยแจ้งไว้ ดังรูปที่ 15 

 
รูปที่ 14 ต าแหน่งของปุ่ม “ลืมเลขที่ร้องเรียน หรือรหัสลับ” 
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รูปที่ 15 หน้าจอลืมเลขท่ีร้องเรียน หรือรหัสลับ 

2) ระบุข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง และพิมพ์ค าท่ีปรากฎ จากนั้นคลิกปุ่ม “ตกลง” ระบบจะท าการส่งข้อมูล

เรื่องร้องเรียนไปยังอีเมลของท่าน 


