
            

           กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

                  ของ การประปาส่วนภมูิภาคเขต 6 และการประปาส่วนภูมภิาคสาขาในสังกัด 22 สาขา 

 

ตัวชี้วดักระบวนการท างาน (KPI In-Process) 
1. จ ำนวนขอ้ร้องเรียนที่ได้รับกำรแก้ไขตำม SLA ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 

2. ร้อยละของลูกค้ำทีพ่ึงพอใจภำยหลังได้รับบริกำรแก้ปัญหำร้องเรียนจำกมิสเตอร์ประปำ ไม่ต่ ำกวำ่ 4.20 (คะแนนเต็ม 5) 
3. ร้อยละของลูกค้ำทีพ่ึงพอใจกำรตอบสนองข้อร้องเรียนของเจ้ำหน้ำที ่PWA Contact Center 1662 ไม่ต่ ำกว่ำ 4.20 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 ทุกวัน รับเรื่องร้องเรียน/ตรวจสอบ/ค้นหำข้อมูล (กรณีข้อมูลไม่เพียงพอติดต่อผู้ร้อง/

ผู้เกี่ยวข้อง) ส ำหรับกำรจ ำแนกเรื่องร้องเรียนให้แบ่งเป็น (1) ข้อสอบถำมทั่วไป/
แจ้งเหตุ/ข้อมูล/ข้อเสนอแนะ/ชมเชย) (2) ข้อร้องเรียน (กำรบริกำรตำมภำรกิจ 
กปภ.) และ (3) ติดตำมเร่งรัดข้อร้องเรียนเดิมกรณี เป็นข้อสอบถำมทั่วไปให้
บันทึกและปิดงำนทันที 
CP1 :จ าแนกประเภทเร่ืองร้องเรียนและข้อสอบถามอย่างถูกต้องและ            
ถามข้อมูลลูกค้าให้ครบถ้วน 

กปภ.ข.6 

กปภ.สำขำ 

นโยบำยและวิธีปฏิบัติ
ด้ำนกำรจัดกำรข้อ

ร้องเรียนของ 
กำรประปำส่วน

ภูมิภำค 

 ทุกวัน บันทึกนับจ ำนวนและก ำหนดเวลำ SLA (เวลำเริ่มต้น-เวลำสิ้นสุด) ลงในระบบ 
Smart 1662  ทันที 
CP 2 :ก าหนดเวลา SLA เร่ิมต้นถึงเวลาสิ้นสุด 

กปภ.ข.6 

กปภ.สำขำ 

 ทุกวัน ข้อร้องเรียนที่ต้องส่งให้สำขำด ำเนินกำรแก้ไข กปภ.ข.6 (งำนลูกค้ำสัมพันธ์) 
ด ำเนินกำรทันทีนับจำกเวลำที่ลูกค้ำร้องเรียน 

CP3 :กปภ.ข.6 (งานลูกค้าสัมพันธ์ ส่งเร่ืองให้ กปภ.สาขา ด าเนินการทันที 
นับจากเวลาท่ีลูกค้าร้องเรียน 

กปภ.ข.6 

กปภ.สำขำ 

 ทุกวัน ด ำเนินกำรแก้ไขที่หน้ำงำนให้แล้วเสร็จภำยใน SLA ที่ก ำหนด 

CP4 :กปภ.สาขา ด าเนินการตาม SLA ท่ีก าหนด 

กปภ.สำขำ 

 ทุกวัน ติดตำมผลกำรแก้ไขปัญหำให้แล้วเสร็จภำยใน SLA ที่ก ำหนด โดยแจ้งเตือนผ่ำน
ระบบ Smart 1662 (ก่อน  SLA เกินก ำหนด 8 ชั่ วโมง) หำกกำรจัดกำร          
ข้อร้องเรียนไม่เป็นไปตำม SLA กปภ.ข.6 (งำนลูกค้ำสัมพันธ์) จะติดตำมจำก 
ผจก.กปภ.สำขำ  
CP5 :ติดตามผลการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จตาม SLA 

กปภ.ข.6 

กปภ.สำขำ 

 ทุกวัน แจ้งลูกค้ำทันทีที่เมื่อด ำเนินกำรแก้ไขแล้วเสร็จ 

CP6 :โทรศัพท์แจ้งลูกค้า 
กปภ.สำขำ 

 ทุกวัน บันทึกผลกำรด ำเนินงำน/กำรแก้ไขปัญหำลงในระบบ Smart 1662 ทันที และ
ปิดข้อร้องเรียน  
CP7 :บันทึกข้อมูลร้องเรียนในระบบ Smart 1662 ทุกวัน 

กปภ.สำขำ 

 ทุกวัน โทรศัพท์สอบถำมควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อกำรแก้ปัญหำแล้วเสร็จ เพื่อเป็น
ข้อมูลป้อนกลับน ำไปปรับปรุงและพัฒนำกำรให้บริกำรของ  กปภ.สำขำ           
ให้ทันท่วงที 
CP8 : สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าต่อการแก้ปัญหาร้องเรียน 

กปภ.สำขำ ข้อมูลป้อนกลับ 

ควำมพึงพอใจ 

ของลูกค้ำ 

 รำยเดือน รวบรวมผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของแต่ละ กปภ.สำขำ ส่งให้ กปภ.สำขำ          
ในสังกัดทรำบทุกสิ้นเดือน 

CP9 :รวบรวมผลครบถ้วนและตามก าหนดเวลา 

กปภ.ข.6 

 

รำยงำนผลกำรจัดกำร 

ข้อร้องเรียน 

 

 รำยไตรมำส รวบรวมผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนในภำพรวมขององค์กร รำยงำน ครส.             
เพื่อสั่งกำรสำยงำนวิเครำะห์ต้นเหตุปัญหำ เพื่อแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ ำ 
CP10 : วิเคราะห์เสียงของลูกค้าให้รอบด้านเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหา  

สสล. (กลส.) 

 เดือน
กันยำยน 

ติดตำมประเมินประสิทธิผลกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน  
CP11 :ใช้ปัจจัยน าเข้าคือตัวช้ีวัดผลลัพธ์และตัวช้ีวัดกระบวนการท างาน 

สสล. (กลส.) 

 

โทรศัพท์สอบถำม 

ควำมพึงพอใจ 

CP7 

CP8 

CP5 

CP4 

CP3 

บันทึกข้อมูลลงระบบ Smart 1662 

SMS/โทรศัพท์แจ้งลูกค้ำ 
CP6 

ติดตำมผลกำรแก้ไขปัญหำ 

ลงพื้นที่หน้ำงำนแก้ปัญหำ 

แจ้ง กปภ.สำขำ 

ด ำเนินกำรแก้ไข 

เริ่มต้น รับเรื่องและ 

จ ำแนกเรื่อง 
ร้องเรียน 

บันทึกข้อร้องเรียน 

CP1 

CP2 

ติดตำมประเมินประสิทธิผล
กระบวนกำร 

จบ 

CP11 

รวบรวมผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนให้ 
กปภ.สำขำ ทรำบ 

รำยงำนผลกำรจัดกำร
ร้องเรียนต่อ ครส. 

CP9 

CP10 



กาํหนดระยะเวลาการแก้ไขปัญหาแล้วเสรจ็
SERVICE LEVEL AGREEMENT : SLA

หมวดหมู่ข้อร้องเรียน ระยะเวลาแก้ปัญหาแล้วเสรจ็
ในสถานการณ์ปกติ

หมวดหมู่ด ้านข้อรอ้งเรียน
 1. ด้านปริมาณนํ3า
     1.1 นํ�าไมไ่หล
     1.2 นํ�าไหลอ่อน นํ�าไหลๆหยุดๆ นํ�าไหลเป็นเวลา
2. ด้านท่อแตกร ั 6ว
     2.1 ท่อแตกรั �วขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 2 นิ�วลงมา
          (ท่อที�อยู่อาศยั)
     2.2 ท่อแตกรั �วขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางใหญ่เกนิกว่า 2 นิ�ว ถงึ 4 นิ�ว        
          (ท่อเมนรอง)
     2.3 ท่อแตกรั �วขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางใหญ่เกนิกว่า 4 นิ�วขึ�นไป    
           (ท่อเมน)
3. ด้านคณุภาพนํ3า 
     3.1 นํ�ามกีลิ�น 
     3.2 นํ�ามสีผีดิปกต ิ
     3.3 นํ�ามสีเีจอืปนอื�น
     3.4 นํ�าขุน่ (มตีะกอน)
     3.5 นํ�าเคม็ นํ�ากร่อย
4. ด้านบริการ 
     4.1 มาตรวดันํ�า อุปกรณ์ท่อ ขอ้ต่อชาํรุด
     4.2 การใชบ้รกิารล่าชา้กวา่มาตรฐานการใหบ้รกิารของ กปภ.
     4.3 ขอ้ผดิพลาดจากการอ่านมาตร
     4.4 ไมไ่ดร้บัใบแจง้ค่านํ�า/บารโ์คด้ไมช่ดัเจน
     4.5 การคนืสภาพพื�นที�/ผวิจราจรภายหลงัการซ่อม
     4.6 ไมส่ะดวกในการตดิต่อขอรบับรกิารจาก กปภ.
     4.7 แนะนําการใหบ้รกิารไมช่ดัเจน
     4.8 ผลกระทบจากการดาํเนินงานของ กปภ. 
              - การระบายตะกอนของระบบผลติ/เสยีงรบกวน/กลิ�น/อื�นๆ
5. ด้านบคุลากร
     5.1 พนกังานปัดความรบัผดิชอบ ไมเ่อาใจใส่ลกูคา้
     5.2 พดูจา แต่งกาย แสดงพฤตกิรรมไมส่ภุาพ
     5.3 ปฏบิตังิานไมโ่ปร่งใส/ไมเ่ป็นธรรม/พฤตกิรรมไมเ่หมาะสม
หมวดหมู่การติดตามเรง่รดัข้อรอ้งเรียนเดิม
หมวดหมู่ข้อสอบถามทั 6วไป
      การแจง้เหตุขดัขอ้งที� กปภ. มฐีานขอ้มลู และตอบไดท้นัท/ีขอ้เสนอแนะเกี�ยวการชาํระค่าบรกิาร/
สอบถามขอ้มูลหรอืรอ้งเรยีนนอกพื�นที�บรกิารของ กปภ./สอบถามขอ้มูลต่างๆ เกี�ยวกบักจิการของ 
กปภ./ค่านํ�าและหน่วยนํ�าผดิปกต/ิอื�นๆ
หมวดหมู่ความต้องการ ความคาดหวงั ชมเชย และข้อเสนอแนะ
เกี6ยวกบัการให้บริการของ กปภ.
      ต้องการขยายเขตจ่ายนํ� าหรือเป็นลูกค้า กปภ./ข้อเสนอเกี�ยวกับการชําระค่าบริการ/      
การประชาสมัพนัธห์ยุดจา่ยนํ�า กปภ./ตอ้งการใหช้ว่ยแนะนําผูเ้ชี�ยวชาญวางท่อซ่อมท่อภายในบ้าน/
ชมเชยการใหบ้รกิารของ กปภ./อื�นๆ

1 วนั
1 วนั

1 วนั

1 วนั

2 วนั

1 วนั
1 วนั
1 วนั
1 วนั

ยกเวน้ SLA
1 วนั
1 วนั
1 วนั
1 วนั
2 วนั
3 วนั
2 วนั
1 วนั

1 วนั
1 วนั
1 วนั
ทนัที

ทนัที
ทนัที

ทนัที

ผลิตสื6อโดย งานลูกค้าสมัพนัธ ์กองระบบจาํหน่าย การประปาส่วนภมูิภาคเขต 6


