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 ค าน า 
ภารกิจหลักของ กปภ. คือ การให้บริการน้้าประปาซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือดูแล

คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีน้้าสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ ตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการบ้าบัดทุกข์บ้ารุงสุขให้ประชาชนในส่วนภูมิภาค 
โดยเฉพาะในยุค “PWA 4.0” ที่เป็นการก้าวเข้าสู่ กปภ. ยุคใหม่ที่ให้ความส้าคัญกับการน้าเทคโนโลยีมาใช้
พัฒนาองค์กรทุกด้าน รองรับการพัฒนาประเทศก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 เพ่ือความมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน 

การให้บริการลูกค้าประชาชนโดยยึดหลัก “ลูกค้าคือคนส้าคัญ” เป็นแนวคิดที่ กปภ. ใช้เป็น
แนวทางในการด้าเนินงานเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าประชาชนที่มีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ คือ 
“น้้าประปา” เพ่ือการอุปโภคบริโภคและการให้บริการของ กปภ. ซึ่งทุกหน่วยงานต้องท้างานเชิงรุกทุกด้านให้
สอดคล้องกับรูปแบบการท้างานของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติที่เกี่ยวข้องหรือ
เกี่ยวเนื่องกับการบริการของ กปภ.สาขา ให้เข้าถึงหน้างานทันที และรายงานให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในช่องทางต่าง ๆ ด้าเนินการตรวจสอบ แก้ไข และชี้แจงให้ลูกค้าทราบโดยเร็ว 

การจัดการเรื่องร้องเรียนของ กปภ. ถือเป็นกระบวนการท้างานให้บริการลูกค้าประชาชน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดความไม่พึงพอใจ สร้างความพึงพอใจและเติมความประทับใจ โดย กปภ. ได้เปิดช่องทางรับ
ฟังเสียงของลูกค้า 11 ช่องทาง ครอบคลุมการด้าเนินงาน และรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าประชาชนใน      
ยุคปัจจุบัน โดยเพ่ิมช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อาทิ Line Facebook เพ่ือรองรับสังคม      
ยุคดิจิตอลที่เน้นความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล และท้าให้ กปภ. ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และ
ให้บริการได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า  

คู่มือระบบการจัดการข้อร้องเรียนของ กปภ. เล่มนี้ จัดท้าขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ กปภ. ทั้งระบบ โดยจัดท้าในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
และพร้อมน้าไปปฏิบัติงาน ซึ่งหากหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าทั้ง 11 
ช่องทาง ได้ท้าความเข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือเล่มนี้แล้ว จะท้าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการ     
ข้อร้องเรียนของ กปภ. ให้มีมาตรฐานสามารถตอบโจทย์ทั้งด้านความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 
และท้าให้ลูกค้ารับรู้ว่า กปภ. เป็นหน่วยงานที่พ่ึงพาได้ ไม่มองข้ามความทุกข์ร้อนของลูกค้าประชาชน รวมถึง
การเป็นองค์กรที่สอดคล้องกับรูปแบบ “PWA 4.0” ที่จะก้าวไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงต่อไปในอนาคต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานระบบรับเรื่องร้องเรียนของ กปภ. 

ในปี 2560 กปภ. มีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า     
ผู้ใช้น้้า เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ ภายใต้หลักการ “ทุกข้อร้องเรียนล้วน
ได้รับการใส่ใจ” โดยระบบรับเรื่องร้องเรียนของ กปภ. ประกอบด้วยกระบวนงานรับเรื่องร้องเรียนทั้ง 11 
ช่องทาง ได้แก่ PWA Contact Center 1662 Website กปภ. (www.pwa.co.th) E-mail (pr@pwa.co.th) 
Facebook ศูนย์บริการประชาชนส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี (GCC.1111) หนังสือ/จดหมาย 
สื่อมวลชน โทรศัพท์ไปที่ กปภ.สาขา/กปภ.เขต Line ลูกค้าเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ และศูนย์ด้ารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย 

หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ผู้รับผิดชอบแต่ละช่องทางจะบันทึกประเด็นปัญหาร้องเรียน
และประสานงานส่งต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาทุกข้อ
ร้องเรียนของ กปภ.สาขา และแจ้งกลับผู้ร้องเรียนเพ่ือสร้างความพึงพอใจและปิดข้อร้องเรียน โดย กลส. จะ
เป็นผู้สรุปสถิติรายงานจ้านวนข้อร้องเรียน ประจ้าเดือน ประจ้าไตรมาส และประจ้าปี  

วัตถุประสงค์ในการจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนของ กปภ.  
1. อ้านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า กปภ. 234 สาขาประมาณ 4 ล้านราย และประชาชนทั่วไป

เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องราวร้องเรียนของ กปภ. 
2. ตอบข้อสงสัยและข้อซักถามจากลูกค้าประชาชนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว  ตลอดจนให้

ค้าแนะน้า ให้ค้าปรึกษาแก่ลูกค้าประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลระบบประปา รวมทั้งข้อมูลทั่วไปของ กปภ. 
3. ประสานงานส่งต่อข้อร้องเรียนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด้าเนินการแก้ปัญหาทันที 
4. ติดตามความก้าวหน้าทุกข้อร้องเรียน และรายงานผลการแก้ไขต่อผู้ร้องเรียนทุกราย 
5. สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ประชาชน และสาธารณชน 
6. ส่งเสริมกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ กปภ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pr@pwa.co.th
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ระบบรับเรื่องร้องเรียนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การรับแจ้งรับฟังข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นของลูกค้าผ่าน 11 ช่องทาง ภายใต้หลักการ “ลูกค้า

ร้องเรียนที่หน่วยงานใดให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้บันทึกจ านวนนับ” 

ช่องทาง ผู้รับข้อร้องเรียน 
ผู้บันทึก                  

นับจ านวน                  
ข้อร้องเรียน 

ผู้แจ้งผล
ด าเนินการแลว้

เสร็จให ้
ลูกค้าทราบและ 
ปิดข้อร้องเรยีน 

ผู้สอบถามความ
พึงพอใจ 

(Feedback) 

ผู้ติดตามการ
แก้ปัญหา
ภายใน SLA 
(ก าหนดระยะ
มาตรฐานของ
การให้บริการ) 

ผู้รวบรวมสถิติ
ข้อร้องเรียนและ
จาก *OIS และ
รายงานสถติิต่อ 

ครส. 

ความถี่  
ในการ
รายงาน 

1. PWA Contact 
Center 1662 Agent   Agent Agent  

กปภ.สาขา และ
เจ้าหน้าที่ PWA 

Contact Center 
1662 

 

 

 

 

ผู้บริหาร
ติดตามเร่งรัด 
ข้อร้องเรียนที่
ไม่เป็นไปตาม 
SLA ตามล้าดับ 

ดังนี้ 

ผู้จัดการ 

ผอ.กปภ.เขต 

รปก. 1 – 5 

 

กองลูกค้า
สัมพันธ ์ ทุกไตรมาส 

2. Website กปภ.
(www.pwa.co.th) Supervisor Supervisor Supervisor 

3. E-mail 
(pr@pwa.co.th) กองลูกค้าสัมพันธ์ กองลูกค้า

สัมพันธ ์ กองลูกค้าสัมพันธ ์

4. Facebook 

1) Supervisor      
(Facebook 
ส้านักงานใหญ่)    
2) กปภ.สาขา 
(Facebook กปภ.
สาขา) 

1) Supervisor      
(Facebook 
ส้านักงานใหญ่)    
2) กปภ.สาขา 
(Facebook 
กปภ.สาขา) 

1) Supervisor      
(Facebook 
ส้านักงานใหญ่)      
2) กปภ.สาขา 
(Facebook กปภ.
สาขา) 

5. ศูนย์บริการประชาชน
ส้านักงานปลัดส้านัก
นายกรัฐมนตรี 
(GCC.1111) 

กองลูกค้าสัมพันธ์
รับเรื่องในระบบ 

GCC และส่งต่อให้ 
กปภ.สาขาทางอีเมล ์

กองลูกค้า
สัมพันธ ์ กองลูกค้าสัมพันธ ์

6.หนังสือ / จดหมาย           
6.1 ลูกค้าส่งตรงถึง 
ผวก./รปก.1-5              
6.2 ลูกค้าส่งตรงถึง 
กปภ.เขต/กปภ.สาขา                              

1) ส้านัก
ปฏิบัติการ 1-5   
2) กปภ.เขต/กปภ.
สาขา 

                  
1) กปภ.สาขา
2) กปภ.เขต/
กปภ.สาขา 

 

1) ส้านักปฏิบัติการ 
1-5 (ส้าเนาแจ้ง 
ผชส.)                  
2) กปภ.เขต/กปภ.
สาขา 

7. สื่อมวลชน 

1) กองสื่อสารองค์กร 
(สื่อมวลชน
ส่วนกลาง)            
2) กปภ.สาขา 
(สื่อมวลชนส่วน
ภูมิภาค) 

1) กองลูกค้า
สัมพันธ์ 
(สื่อมวลชน
ส่วนกลาง)            
2) กปภ.สาขา 
(สื่อมวลชน
ส่วนภูมิภาค) 

1) กองสื่อสาร
องค์กร (สื่อมวลชน
ส่วนกลาง)            
2) กปภ.สาขา 
(สื่อมวลชนส่วน
ภูมิภาค) 

8. โทรศัพท์ไปที่ กปภ.สาขา/
กปภ.เขต 

กปภ.สาขา/      
กปภ.เขต กปภ.สาขา กปภ.สาขา 

9.  LINE กปภ.สาขา กปภ.สาขา กปภ.สาขา 

10. ลูกค้าเดินทางไปพบ
เจ้าหน้าที ่ กปภ.สาขา กปภ.สาขา กปภ.สาขา 

11. ศูนย์ด้ารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย กปภ.สาขา กปภ.สาขา กปภ.สาขา 

  ปรับปรุงช่องทาง 4,6 และ 7 ตามบันทึกที่ มท 55300/11 ลว.8 กพ.61 
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ผู้บันทึกสถิติข้อร้องเรียนและการรายงานทุกช่องทาง 
กปภ. ก้าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือให้กระบวนการท้างานในส่วนกลางและ       

ส่วนภูมิภาคมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน สามารถตอบสนองผู้ร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก้าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  

 1) บันทึกจ้านวนนับโดย สสล. และ กปภ.สาขาตามหลักการ “ลูกค้าร้องเรียนที่หน่วยงานใดให้
หน่วยงานนั้นเป็นผู้บันทึกจ านวนนับ” 
 2) กองลูกค้าสัมพันธ์ จะเป็นผู้รวบรวมสถิติข้อร้องเรียนทุกช่องทางจาก OIS พร้อมรายงานต่อ ผวก./
ครส. ทุกไตรมาส และ คบส. /กปภ.เขต 1-10 เป็นรายเดือน ดังตาราง 
 

หน่วยงาน บันทึกสถิติข้อร้องเรียน การรายงาน กรอบเวลา 
1. กปภ.สาขา 1) โทรศัพท์ไปที่ กปภ.สาขา  

2) Line  
3) ลูกค้าเดินทางไปพบ 
   เจ้าหน้าที่  
4) ศูนย์ด้ารงธรรม  
   กระทรวงมหาดไทย 
5) Facebook กปภ.สาขา 
6) สื่อมวลชน (ส่วนภูมิภาค) 
7) หนังสือ/จดหมาย 

บันทึกข้อมูลร้องเรียนของ กปภ.
สาขาในสังกัดลงใน OIS  ส่งให้
กองลูกค้าสัมพันธ์รวบรวม 

รายวัน 

2. สสล. (กองสื่อสาร
องค์กร) 

สื่อมวลชนส่วนกลาง บันทึกข้อมูลร้องเรียนผ่าน
สื่อมวลชน พร้อมส่งให้กองลูกค้า
สัมพันธ์รวบรวมลงใน OIS  

รายเดือน 

3. สสล. (กองลูกค้า
สัมพันธ์) 

1) PWA Contact Center  
1662  

2) Website กปภ. 
    (www.pwa.co.th)  
3) E-mail (pr@pwa.co.th)  
4) Facebook สนญ.กปภ. 
5) ศูนย์บริการประชาชน  
   ส้านักงานปลัด 
   ส้านักนายกรัฐมนตรี  
   (GCC.1111)  
 

1. บันทึกข้อมูลร้องเรียนลงใน 
OIS  
2. รวบรวมจ้านวนข้อร้องเรียน
ทุกช่องทางและรายงานให้ กปภ.
เขต 1 – 10  
3. รวบรวมจ้านวนข้อร้องเรียน
ทุกช่องทาง และประมวลผล
รายงานผู้ว่าการ /ที่ประชุมคณะ
ผู้บริหารระดับสูง (ครส.) 
 

- รายวัน 
 
- รายเดือน 
 
 
- รายไตรมาส 
 
 
 
 
 

 

http://www.pwa.co.th/
mailto:pr@pwa.co.th
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การนับสถิติข้อร้องเรียนของ กปภ. ทุกช่องทาง 
      ให้ กปภ. สาขาที่เกิดข้อร้องเรียนเป็นผู้นับจ้านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดในทุกช่องทาง รวมถึงเรื่องที่
ลูกค้าร้องเรียนโดยตรงไปยังส่วนกลาง และ กปภ.เขตด้วย ตามหลักการ “ลูกค้าร้องเรียนที่หน่วยงานใดให้
หน่วยงานนั้นเป็นผู้บันทึกจ านวนนับ” 
 

หมายเหตุ : 
ส้าหรับช่องทาง PWA Contact Center 1662 ก้าหนดให้มีผู้ประสานงานหลักและ                 

ผู้ประสานงานรอง เพ่ือท้าหน้าที่ประสานงานและติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ดังนี้ 

    1. รับเรื่องร้องเรียนจาก PWA Contact Center 1662 โดยตรวจสอบรายละเอียดจากช่องทาง 
E-mail หน่วยงานของ กปภ. แต่ละสาขาทุกวัน หากมีกรณีเร่งด่วนจากลูกค้า Agent/Supervisor ของ PWA 
Contact Center 1662 จะโทรศัพท์ไปถึงผู้ประสานงานหลักและผู้ประสานงานรองโดยตรง เพ่ือเร่งแก้ปัญหาให้
ลูกค้าได้ทันที  

2.  ประสานงาน ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าทันที พร้อมแจ้งผลการด้าเนินงาน ภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนดไปยัง E-mail : ncall1662@pwa.co.th เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของ PWA Contact Center 
1662 ปิดข้อร้องเรียนด้วย  

ทั้งนี้ วัน/เวลาการตอบกลับผลการด าเนินงานผ่าน E-mail ดังกล่าว จะถือว่าเป็นระยะเวลา
การแก้ไขข้อร้องเรียนของ กปภ.สาขา ดังนั้น หาก กปภ.สาขา ไม่ส่ง E-mail แจ้งผลกลับมา จะปรากฏ
เป็นเรื่องคงค้างของ กปภ.สาขา ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

หัวข้อ การบันทึกนับจ านวนข้อร้องเรียนและข้อสอบถามอ่ืน ๆ 
1. ข้อร้องเรียนที่    
    บันทึกนบั  
    จ้านวนเป็น 
    ข้อร้องเรียน 

1.1 การร้องเรียน 1 ครั้ง 1 ประเด็นนับเป็น 1 ข้อร้องเรียนเสมอแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์  
     เดียวกันหรือสถานที่เดียวกันก็ตาม 
1.2 ลูกค้าร้องเรียน 1 คร้ังแต่มีหลายประเด็น ให้บนัทึกนบัตามจ้านวนประเดน็ 
1.3 ข้อร้องเรียนที่ยังไม่ทราบสาเหตุ และต้องรอการตรวจสอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ยงัไมส่ามารถ 
     ตอบผู้ร้องได้ในทนัที ถือเปน็ข้อร้องเรียนที่ต้องบันทึกนบัเปน็ข้อร้องเรียนด้วย 
1.4 ลูกค้าร้องเรียนเร่ืองที่ได้แก้ไขเสร็จและปิดข้อร้องเรียนไปแล้วก็ต้องเปิดเป็น 
     ข้อร้องเรียนใหม่และบันทึกนับเปน็ข้อร้องเรียนใหม่ 
1.5 การนับระยะเวลาการให้บริการ (SLA) เร่ิมนับตั้งแตน่าททีี่ลกูค้าแจ้งข้อร้องเรียน 
     จนแก้ปัญหาแล้วเสร็จและแจ้งลูกค้าทราบด้วย 

2. ข้อร้องเรียนที่บันทึกนบั    
   จ้านวนเป็นการติดตาม 
   เร่งรัดข้อร้องเรียนเดิม 

2.1 ลูกค้าติดตามเร่งรัดปัญหาเดิม ให้ถือเป็นข้อร้องเรียนใหม่ มีการบันทึกนบัใหม่ในหัวข้อ  
     ติดตามผลการแก้ปัญหา 
 

3. ข้อร้องเรียนที่บันทึกนับ 
   จ้านวนเป็นข้อสอบถาม 
   ทั่วไป 

3.1 ข้อร้องเรียนที่เจ้าหน้าที่ทราบสาเหตุและสามารถให้ข้อมูลชัดเจนแก่ผู้ร้องได้ทันที  
โดยไม่ต้องส่งต่อผู้ปฏิบัติหน้างาน 

3.2 การสอบถามข้อมูลทั่วไป การร้องขอ การแจ้งเหตุ ให้ข้อเสนอแนะ ชมเชย หรือ      
ข้อสงสัยที่เจ้าหน้าที่มีฐานข้อมูลและสามารถตอบได้ทันที 

mailto:call1662@pwa.co.th
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ค าจ ากัดความประเภทข้อร้องเรียน 
ประเภทข้อร้องเรียน ค าจ ากัดความ 

1. หมวดหมู่ข้อร้องเรียน 
(1.1) ด้านปริมาณน้ า ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือเกี่ยวเนื่องกับประเด็น

เรื ่องปริมาณน้้าประปา เช่น น้้าไม่ไหล น้้าไหลอ่อน น้้าไหล ๆ  
หยุด ๆ น้้าไหลเป็นเวลา เป็นต้น 

(1.2) ด้านท่อแตกรั่ว 
 

ข้ อ ร้ อ ง เ รี ยน เกี่ ย ว กั บการ แตกรั่ วของท่ อ  ได้ แก่  ท่ อขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วลงมา (ท่อที่อยู่อาศัย) ท่อขนาดใหญ่เกินกว่า       
2 นิ้วถึง 4 นิ้ว (ท่อเมนรอง) และท่อขนาดใหญ่เกินกว่า 4 นิ้วขึ้นไป     
(ท่อเมน) โดยลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปเป็นผู้แจ้ง (มิใช่เจ้าหน้าที่ กปภ .
พบเอง) 

(1.3) ด้านคุณภาพน้ า ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือเกี่ยวเนื่องกับประเด็น
เรื่องคุณภาพความสะอาดปลอดภัยของน้้าประปา รวมถึงน้้าประปา
ที่ผลิตโดยเอกชนคู่สัญญากับ กปภ. (ไม่รวมกรณีคุณภาพน้้าไม่ดีที่
เป็นผลกระทบจากการแตกรั่ว และ/หรือความไม่สะอาดของระบบท่อ
และอุปกรณป์ระปาภายในบ้านของลูกค้า) เช่น น้้ามีกลิ่น น้้ามีสีผิดปกติ 
น้้ามีสิ่งเจือปน น้้าขุ่น น้้ากร่อย เป็นต้น 

(1.4) ด้านการบริการ ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือเกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานการ
ให้บริการของ กปภ. รวมถึงการให้บริการของเอกชนคู่สัญญากับ 
กปภ. (ไม่รวมกรณีการบริการที่ กปภ. ได้รับผลกระทบจากท่อแตกรั่ว) 
เช่น ให้บริการล่าช้า ให้บริการไม่ดี มาตรวัดน้้าช้ารุด ค่าน้้าสูง  
เป็นต้น 

(1.5) ด้านบุคลากร ข้อร้องเร ียนที ่เกี ่ยวข้องโดยตรงหรือเกี ่ยวเนื ่องกับพฤติกรรม
ส่วนตัวของพนักงาน ทั้งที่เป็นพนักงานและลูกจ้างของ กปภ. รวมถึง
พนักงานและลูกจ้างของตัวแทนคู่สัญญากับ กปภ. เช่น พนักงานปัด
ความรับผิดชอบ การพูดจา การแต่งกาย แสดงพฤติกรรมไม่สุภาพ 
เป็นต้น 

2. หมวดหมู่การติดตามเร่งรัดข้อร้องเรียนเดิม 
(2.1) ด้านการติดตามเร่งรัดข้อร้องเรียนเดิม ลูกค้าติดตามเร่งรัดข้อร้องเรียนเดิมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือการ

ตอบสนองจาก กปภ. 
3. หมวดหมู่ข้อสอบถามท่ัวไป 
(3.1) ด้านข้อสอบถามทั่วไป 
        

 ลูกค้าและประชาชนสอบถามข้อมูลข่าวสารทั่วไป ขอค้าแนะน้า
เกี่ยวกับการใช้น้้าประปา เสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของ 
กปภ. ขอความรู้เรื่องพ้ืนที่ให้บริการน้้าประปาของ อบต. เทศบาล 
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ข้อตกลงในการให้บริการลูกค้า (Service Level Agreement :  SLA) ของ กปภ. 

หมวดหมู่ข้อร้องเรียน 
ระยะเวลาแก้ปัญหาแล้วเสร็จ 

ในสถานการณ์ปกติ 
1. หมวดหมู่ข้อร้องเรียน 
1) ด้านปริมาณน้ า  
1.1) น้้าไม่ไหล 1 วัน 
1.2) น้้าไหลอ่อน น้้าไหล ๆ หยุด ๆ น้้าไหลเป็นเวลา 2 วัน 
2) ด้านท่อแตกรั่ว  
2.1)  ท่อแตกรั่วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วลงมา 

 (ท่อที่อยู่อาศัย)  
1 วัน 

2.2)  ท่อแตกรั่วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ใหญ่เกินกว่า 2 นิว้ 
 ถึง 4 นิว้ (ท่อเมนรอง) 

1 วัน 

2.3) ท่อแตกรั่วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่เกินกว่า 4 นิ้วขึน้ไป (ท่อเมน) 2 วัน 
3) ด้านคุณภาพน้ า  
3.1) น้้ามีกลิ่น (เน่าเหม็น คลอรีน) 1 วัน 
3.2) น้้ามีสีผิดปกติ (ด้า ส้ม-เหลือง สารอินทรีย์ สนิม แดงโคลน) 1 วัน 
3.3) น้้ามีสีเจือปนอ่ืน (หญ้าเน่า ตัวร้อยขา หนอน แมลง ฯลฯ)     1 วัน 
3.4) น้้าขุ่น (มีตะกอน) 2 วัน 
4) ด้านการบริการ   
4.1) ให้บริการล่าช้า  1 วัน 
4.2) ให้บริการไม่ดี ไม่เรียบร้อย ไม่ได้รับความสะดวก 1 วัน 
4.3) ไม่สะดวกในการขอข้อมูลจาก กปภ. 1 วัน 
4.4) แนะน้าการให้บริการคลุมเครือไม่ชัดเจน 1 วัน 
4.5) มาตรวัดน้้าช้ารุด อุปกรณ์ท่อ ข้อต่อ มีร้อยร้าว 2 วัน 
4.6) ผลกระทบจากการระบายตะกอนของระบบผลิต 3 วัน 
4.7) ค่าน้้าและหน่วยน้้าผิดปกติ 2 วัน 
4.8) ข้อผิดพลาดจากการอ่านมาตร 1 วัน 
5) ด้านบุคลากร   
5.1) พนักงานปัดความรับผิดชอบ ไม่เอาใจใส่ลูกค้า 1 วัน 
5.2) พูดจา แต่งกาย แสดงพฤติกรรมไม่สุภาพ 1 วัน 
5.3) ปฏิบัติงานไม่โปร่งใส มีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ 1 วัน 
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หมวดหมู่ข้อร้องเรียน 
ระยะเวลาแก้ปัญหาแล้วเสร็จ 

ในสถานการณ์ปกติ 
2. หมวดหมู่การติดตามเร่งรัดข้อร้องเรียนเดิม  - 
3. หมวดหมู่ข้อสอบถามทั่วไป  
3.1) ข้อร้องเรียนใด ๆ ที่ผู้รับข้อร้องเรียนมีฐานข้อมูลปัจจุบันจาก  
      กปภ.สาขาและสามารถให้ข้อมูลนั้นแก่ผู้ร้องได้ทันทีโดยไม่ต้อง 
      ส่งต่อผู้ปฏิบัติหน้างาน 

ทันที 

3.2) ข้อร้องเรียนทั่วไปที่ลูกค้าเข้าใจคลาดเคลื่อน ทันที 

3.3) ความต้องการ ความคาดหวัง การร้องขอการแจ้งเหตุ การชมเชย     
      และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ กปภ. 

ทันที 

3.4) ต้องการเป็นลูกค้าผู้ใช้น้้า ของ กปภ . ทันที 
3.5) ต้องการให้ขยายเขตจ่ายน้้า ทันที 
3.6) ต้องการให้ช่วยแนะน้าผู้รับจ้างวางท่อ  
      ซ่อมท่อภายในบ้าน 

ทันที 

3.7) สอบถามการจ้าแนกประเภทผู้ใช้น้้า ทันที 

3.8) สอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกิจการ กปภ. ทันที 

3.9) ได้รับความเดือดร้อนส่วนตัวจากพนักงาน กปภ.  ทันที 

3.10) ร้องเรียนคุณภาพน้้าบาดาลและน้้าประปาของหน่วยงานอ่ืน ทันที 

3.11) สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ในพ้ืนที่บริการของ อบต.  
        กปน. เป็นต้น 

ทันที 
 

3.12) อ่ืน ๆ ทันที 
 
หมายเหตุ :  ตาม พ.ร.บ. การอ้านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
 กรณีท่อแตกท่อรั่วทุกขนาด ต้องซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา SLA 24 ชั่วโมง หากเป็น

กรณีสถานการณ์ไม่ปกติที่เป็นที่ทราบกันทั่วไป เช่น มีพายุ น้้าท่วม ภัยแล้ง และเป็นเหตุท้าให้ 
กปภ.สาขา ไม่สามารถด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง ให้ขยายระยะเวลา SLA ได้เฉพาะ
การซ่อมท่อขนาด 4 นิ้วขึ้นไป เป็น 2 วัน โดยต้องระบุเหตุการณ์ไม่ปกติก้ากับไว้ด้วย   
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แผนผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
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ข้อก าหนดมาตรฐานการให้บริการของแตล่ะช่องทาง 

 

 
 
 
 
 

 

ช่องทาง 
ระยะเวลาการ

ตอบสนองลูกค้า 
(First Response) 

ระยะเวลาการตอบชี้แจงลูกค้า 

กรณีสามารถ                 
ตอบชี้แจงได้ 

กรณี ไม่ สามารถ                 
ตอบชี้แจงได้ทันที 

1. PWA Contact Center 1662 ภายใน 3 ring 

ทันทีที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

 ระยะเวลาแก้ปัญหา
แล้วเสร็จใน

สถานการณ์ปกติ
ตามข้อตกลงในการ

ให้บริการลูกค้า 
Service level 

Agreement : SLA 
ของ กปภ. 

2. Website กปภ.
(www.pwa.co.th) 

ภายใน 24 ชั่วโมง 

3. E-mail (pr@pwa.co.th) ภายใน 24 ชั่วโมง 

4. Facebook ภายใน 24 ชั่วโมง 

5. ศูนย์บริการประชาชนส้านักงานปลัด
ส้านักนายกรัฐมนตรี GCC.1111 

ภายใน 24 ชั่วโมง 

6.หนังสือ / จดหมาย ภายใน 24 ชั่วโมง 

7. สื่อมวลชน ภายใน 6 ชั่วโมง 

8. โทรศัพท์ไปที่ กปภ.สาขา/กปภ.เขต ภายใน 3  ring 

9.  LINE ภายใน 24 ชั่วโมง 

10. ลูกค้าเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ ทันที 

11. ศูนย์ด้ารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย 

ภายใน 24 ชั่วโมง 
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ค าจ ากัดความข้อร้องเรียนในสถานการณ์ปกติและไม่ปกต ิ

ตามข้อตกลงระยะเวลาการให้บริการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนแก่ลูกค้า กปภ. 
 (Service Level Agreement : SLA) 

 
ข้อร้องเรียนในสถานการณ์ปกติ ข้อร้องเรียนในสถานการณ์ไม่ปกติ 

(ยกเว้นการนับ SLA) 
1. ข้อร้องเรียนในสถานการณ์ปกติ หมายถึง ข้อ
ร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดจากการ
บริหารจัดการที่ส่งผลกระทบต่อผู้ได้รับการบริการ
และไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้น 

1.ข้อร้องเรียนในสถานการณ์ไม่ปกติซึ่งยกเว้นการนับ
SLA ได้แก่ 
1) ข้อร้องเรียนเชิงนโยบายซึ่งต้องหารือกับผู้บริหาร
ระดับสูง เช่น การลดค่าน้้า/การลดค่าติดตั้ง/การลด
ค่าบริการทั่วไป /เพิ่มก้าลังการผลิต 
2) ข้อร้องเรียนที่เกิดจากภัยธรรมชาติซ่ึงส่งผลให้ระบบ/
ท่อประปาได้รับความเสียหายจนไม่สามารถผลิต
น้้าประปาได้ เช่น ภัยแล้ง วาตภัยอุทกภัย 
3) คุณภาพน้้าที่เกิดจากสิ่งเจือปนในแหล่งน้้าดิบ เช่น
โลหะหนักที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้้าประปาทั้งที่เกิด
จากธรรมชาติและการกระท้าของมนุษย์ 
4) พ้ืนที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5) ผลกระทบจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 

 
หมายเหตุ : ถึงแม้ว่าข้อร้องเรียนในสถานการณ์ไม่ปกติจะได้รับการยกเว้นการนับ SLA แต่ยังคงถือเป็น 
              ข้อร้องเรียนที่ต้องรีบด้าเนินการแก้ไข และแจ้งให้ผู้ร้องทราบเป็นระยะ ๆ จนปิดข้อร้องเรียน 
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แผนผังการแก้ไขข้อร้องเรียน กรณียกเว้นการนับ SLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อร้องเรียน 
กรณียกเว้นการนับ SLA 

 ข้อร้องเรียนเชิงนโยบาย 

 
 ข้อร้องเรียนท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ 
 คุณภาพน้้าท่ีเกิดจากสิ่งเจือปน 

ในแหล่งน้้าดิบ 
 พื้นท่ีเสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น 

 

หาข้อมูลเพ่ือชี้แจงให้
ลูกค้าทราบภายใน  

2 วันท้าการ 

หาข้อมูล พร้อมประเมินสถานการณ์ 
ของแต่ละข้อร้องเรียนภายใน 2 วันท้าการ 

แจ้งลูกค้าถึงระยะเวลาSLA ท่ี กปภ.     
จะด้าเนินการแล้วเสร็จ 

แล้วเสร็จ 

ด้าเนินการให้แล้วเสร็จตาม SLA 

SMS แจ้งผลการแก้ไขปัญหาให้ 
ผู้ร้องทราบโดย สสล. (กลส.) 

โทรสอบถามความพึงพอใจ 
ของผู้ร้องภายหลังการแก้ไขปัญหา 
แล้วเสร็จ(Feedback) 
ปิดข้อร้องเรียนโดยผู้รับผิดชอบ
แต่ละช่องทาง 
 

รวบรวมผลการจัดการข้อร้องเรียน 
ให้กปภ.ข.1-10 ทราบเป็น 

รายเดือน โดย สสล. (กลส.) 
 

รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนต่อ 
ครส. ทุกไตรมาส โดย สสล. (กลส.) 
 

กปภ.สาขา รายงานผล
การแก้ไขปัญหาให้ กลส.
ทราบเพื่อด้าเนินการ  
 

บันทึกข้อมูลในระบบ OIS ทุกวัน 
 โดยผู้รับผิดชอบแต่ละช่องทาง 

(สสล. (กลส.)/สาขา) 
 
 

ผจก.กปภ.สาขา 
ติดตามผลการแก้ไข 
ปัญหาให้แล้วเสร็จ 
ภายใน SLA ท่ีก้าหนด 
 
 

 เหตุท่ีเกิดขึ้นจากการ
กระท้าของผู้ใช้น้้า (ถือ
เป็นเรื่อง “การบริการ” 
ท่ี กปภ. ต้องด้าเนินการ
ตามความต้องการของ
ลูกค้า 

 

No 

Yes 

ผอ .กปภ . เขต และ 
รปก.ติดตามผลการ
แก้ไขจนแล้วเสร็จ 
จนแล้วเสร็จ 
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แผนผังแสดงกระบวนการติดตามข้อรอ้งเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check เรื่องท่ีเกิน SLA 
จาก OIS 
 
 

กลส. ติดตามข้อร้องเรียนที่เกิน
ก้าหนด SLA 

กปภ.สาขาดา้เนินการ  
ภายใน 2 วันทา้การ 

กปภ.สาขาชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถ
ด้าเนินการแลว้เสร็จ และเวลาที่
สามารถด้าเนินการได้แล้วเสร็จให้ 
กลส. ทราบ และรีบดา้เนินการ 

ภายใน 2 วันทา้การ 

กลส. ติดตามข้อร้องเรียนโดย
แจ้ง ผอ.กปภ.เขตทาง Line 

 

กปภ.สาขาดา้เนินการภายใน 
 2 วันท้าการ 

 

กลส. รายงานให้ รปก. 1-5 ทราบ 
เป็นรายเดือน  

 

รายงานผล 
การแก้ปัญหาให้ กลส. 

ทราบ 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 

No 

กลส. รายงานในทีป่ระชุม ครส.  
รายไตรมาส 

 

Yes 

No 
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ภาคผนวก 
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เทคนิคการลดความไมพ่ึงพอใจของลูกค้าในการจัดการเรื่องร้องเรียน 

1. ปล่อยให้ลูกค้าได้ระบาย เมื่อลูกค้าโมโหหรือมีอารมณ์โกรธ ปล่อยให้ลูกค้าได้ระบายเรื่องราว 
ความคับข้องใจก่อนโดยยังไม่ต้องขัดจังหวะ หากเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า เราจะต้องหาจุดเริ่มต้น
ที่ส้าคัญที่สุดคือ จะต้อง “รับฟัง” ลูกค้าก่อน 

2. ไม่มีอคติกับลูกค้า บ่อยครั้งที่ลูกค้าโวยวายแล้วท้าให้คนรับฟังพลอยมีอารมณ์ขุ่นมัวไปด้วย 
ซ่ึงสิ่งที่ติดตามมาก็คือ “อคต”ิ ที่มีต่อลูกค้าจะท้าให้การแสดงออกของเราที่มีต่อลูกค้าเกิดการบิดเบือนประเด็น
ที่แท้จริงในการร้องเรียนของลูกค้า  

3. แสดงความเข้าใจและเห็นใจลูกค้า ปล่อยให้ลูกค้าระบายอารมณ์โดยที่เราต้องไม่มีอารมณ์
ร่วมด้วย และจะต้องแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงความรู้สึกของลูกค้าด้วย เพ่ือที่จะสื่อ
ความรู้สึกออกมาประมาณว่า “ผมเข้าใจครับว่าพ่ีรู้สึกอย่างไร.” หรือ “นั่นสิคะ พ่ีคงเดือดร้อนมากเลยใช่ไหม” 
หรือประโยคที่แสดงการขอโทษหรือเสียใจอย่างจริงใจ ทั้งน้้าเสียงและท่าทางจะเป็นเสมือนสะพานที่เชื่อม
ความรู้สึกของเราเข้ากับลูกค้า จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาร่วมกันในขั้นต่อไปเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากข้ึน 

4. กระตือรือร้นแก้ไขปัญหา เริ่มจากการถามปัญหาที่ลูกค้าประสบมาอย่างตั้งใจ โดยไม่ด่วน
สรุปความทั้งที่ยังฟังข้อมูลไม่ครบถ้วน ข้อมูลบางอย่างที่ลูกค้าอาจจะลืมเล่าหรือคิดว่าไม่ส้าคัญ เราต้อง
พยายามตั้งค้าถาม พูดทบทวนในสิ่งที่ลูกค้าบอกและตั้งค้าถามกลับเพ่ือแน่ใจว่าเข้าใจตรงกัน ถ้าลูกค้าก้าลังจะ
ออกนอกประเด็นการร้องเรียน ต้องรีบพยายามดึงกลับมาให้เร็วที่สุด เพราะบ่อยครั้งที่ความโมโหท้าให้ลูกค้า
น้าทุกเรื่องท่ีเกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างมาปะปนกัน  

5. หาแนวทางแก้ปัญหา หาทางแก้ปัญหาร่วมกับลูกค้าพร้อมเสนอทางเลือกให้ลูกค้า เมื่อตกลง
ได้แล้ว ต้องไม่ลืมที่จะบอกขั้นตอนของการแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอน เหตุผลและเวลาที่ลูกค้าจะต้องรอคอย
เพ่ือให้ลูกค้ายอมรับแนวทางการแก้ปัญหาของเรา 

6. ติดตามผลการแก้ไขปัญหา อย่าลืมติดตามผลว่าการแก้ไขปัญหาเป็นที่พอใจของลูกค้า
หรือไม่ อาจติดตามทางโทรศัพท์ จดหมาย E-mail Line หรือไปพบลูกค้าเองก็ตาม จะได้รู้ว่าวิธีการของเรา
ได้ผลหรือไม่ ถ้าไม่ได้ เราควรหาวิธีการที่เหมาะสมส้าหรับลูกค้าต่อไป เพ่ือสื่อให้เห็นถึงความใส่ใจในการ
แก้ปัญหา ไม่ละท้ิงลูกค้า ซึ่งเราสามารถน้าข้อมูลการติดตามผลไปพิจารณาและน้าไปสู่การปรับปรุงการจัดการ
ข้องเรียน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวอีกในอนาคต 

สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ผู้ให้บริการลูกค้าต้องมีความรู้ในเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียน มีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน อย่ารับปากแบบพอให้พ้นตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วท าไม่ได้ จึงควรต้องมีการ
เผื่อทางเลือกในการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในการให้บริการของ กปภ. 
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เทคนิคการให้บริการและข้อควรระวังในการตอบช้ีแจงข้อร้องเรียนแต่ละชอ่งทาง 

การสื่อสารเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ต้องมีทักษะการสื่อสารทั้งในด้านการพูด การเขียน 
การแสดงออกทางท่าทางต่อลูกค้า อดทนและอดกลั้นในการรับฟังค้าร้องเรียนของลูกค้า มีความจริงใจและ    
ใส่ใจให้บริการลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาซึ่งเราสามารถส่งมอบบริการที่     
น่าประทับใจด้วยเทคนิคการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

ช่องทางการร้องเรียนผ่าน PWA Contact Center 1662 และการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ 
การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ ควรพูดด้วยค้าพูดที่น่าฟัง ใช้ถ้อยค้าที่สุภาพอ่อนโยนและนุ่มนวล 

โดยมีเทคนิคคือ ให้ยิ้มทุกครั้งที่พูดโทรศัพท์กับลูกค้าจะท้าให้น้้าเสียงดูอ่อนโยน ไม่แข็งกระด้าง ตั้งใจรับฟัง
ค้าถาม ค้าต้าหนิหรือค้าบ่นของลูกค้า หากมีประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับลูกค้าไม่ควรโต้แย้งทันที แต่ควรรอชี้แจง
ในจังหวะที่เหมาะสม ไม่พูดแย้ง ไม่พูดแทรก ไม่พูดก้าวร้าว รวมถึงไม่ตอบค้าถามด้วยการย้อนถามลูกค้าหรือ
ใช้ค้าถามทีอ่าจท้าให้ลูกค้าไม่พึงพอใจมากข้ึน เช่น “คุณถามมาแบบนี้แล้วผมจะรู้ไหม” เป็นต้น 

ช่องทางการให้บริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่  
การติดต่อสื่อสารในลักษณะที่ลูกค้าเข้ามาติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง เรา

ควรส่งยิ้มต้อนรับลูกค้า แสดงความกระตือรือร้นในการให้บริการ พร้อมกล่าวค้าว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ”      
ทุกครั้งเสมอ แสดงออกถึงความกระตือรือร้นและความเต็มใจในการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อด้วยความใส่ใจ 
สบตาลูกค้าในขณะที่สนทนา และรอยยิ้มให้ลูกค้าที่บ่งบอกถึงความตั้งใจที่จะมุ่งช่วยให้บริการลูกค้าให้ดีมาก
ยิ่งขึ้น แสดงการให้เกียรติลูกค้าด้วยการควบคุมกิริยา ท่าทาง อารมณ์ การใช้ค้าพูดให้เหมาะสม พร้อมสังเกต
อารมณ์ของลูกค้าให้มีความรู้สึกที่ดีในระหว่างที่ได้รับการบริการ 

ช่องทางการร้องเรียนของลูกค้าที่เป็นเอกสารหรือลายลักษณ์อักษร ได้แก่ เว็บไซต์, E-mail, GCC.1111, 
บันทึก/หนังสือ/จดหมาย และศูนย์ด ารงธรรม   
 การติดต่อสื่อสารที่เป็นเอกสารหรือลายลักษณ์อักษร ควรสื่อสารด้วยภาษาที่เป็นทางการ สุภาพ 
และสร้างความรู้สึกในเชิงบวก  รวมถึงควรเพ่ิมความระมัดระวังในการใช้ภาษาให้มากเป็นพิเศษ ข้อมูลที่ใช้
จะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพราะการสื่อสารที่เป็นเอกสารหรือลายลักษณ์
อักษร เป็นข้อมูลที่สามารถน้ามาอ้างอิงและใช้เป็นหลักฐานได้ 
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ช่องทางการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน 
การร้องเรียนผ่านช่องทางนี้สามารถส่งผลกระทบในวงกว้าง เนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึงลูกค้าและ

ประชาชนได้ง่าย หลักการชี้แจงข้อร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนจะต้องเน้นความรวดเร็ว และข้อมูลที่น้ามาชี้แจง
จะต้องถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย ควรวิเคราะห์และชี้แจงแบบแยกแยะแต่ละประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน และ
ชี้แจงแบบเรียงตามล้าดับเวลาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน-หลัง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่
ลูกค้าและประชาชน ตลอดจนสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร 

ช่องทางการร้องเรียนผ่าน Social Media (Facebook, Line) 
การตอบชี้แจงลูกค้าผ่านสื่อ Social Media จะต้องระมัดระวังและรอบคอบ ซึ่งผู้ตอบชี้แจง

จะต้องมีทักษะการใช้ภาษาด้านการเขียนเพ่ือการสื่อสาร คล้ายๆ กับช่องทางที่ลูกค้าร้องเรียนในรูปแบบ
เอกสารหรือลายลักษณ์อักษรผสมกับการตอบชี้แจงข้อร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน คือ ตอบกลับลูกค้าอย่าง
รวดเร็วที่สุด หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ควรรีบตอบรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าไว้ก่อน เพ่ือให้ลุกค้ามั่นใจ
ว่าจะได้รับความใส่ใจในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ควรใช้ภาษาสุภาพ แต่อาจลดระดับของ
ความเป็นทางการของภาษาเขียนลงมาได้ และควรตอบชี้แจงแบบกระชับ สรุปประเด็นการร้องเรียนด้วยภาษา
ที่เข้าใจง่าย เนื่องจากลูกค้า Social Media สามารถแสดงความคิดเห็นและโต้ตอบได้รวดเร็วมากกว่าช่องทาง
การสื่อสารอื่นๆ  

สิ่งที่ควรค้านึงถึงเป็นอย่างยิ่งก็คือ การโพสต์ลงสื่อเพียงครั้งเดียวจะสามารถเผยแพร่ไปในวงกว้าง 
ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่ลูกค้านิยมร้องเรียนผ่านสื่อ Social 
Media มากขึ้น ทั้งนี้ หากต้องมีการสอบถามหรืออธิบายข้อมูลเพ่ิมเติมที่ค่อนข้างละเอียด ควรเสนอช่องทาง
อ่ืนในการสื่อสาร เช่น ทางโทรศัพท์หรือทางจดหมาย เป็นต้น 
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