


 

 

คูมือกระบวนการทาํงาน 
กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

 
การลงนามอนุมัติและประกาศใช 
ปรับปรุงครั้งที่ 4 
วันที่อนุมัติใช กันยายน 2563 
จัดทําโดย คณะทํางานยอยท่ี 6 กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 
สอบทานโดย คณะทํางานยอยท่ี 6 กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 
อนุมัติโดย ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค 
 
ประวัติการแกไข/ ปรับปรุง 
แกไขครั้งที่ วันที่อนุมัติใช รายละเอียดการแกไข/ ปรับปรุง 

1 22 ก.ย. 2560 - เพิ่มกระบวนการทํางานยอย 2 กระบวนการ 
- ปรับปรุงขั้นตอนและผูรับผิดชอบในกระบวนการทํางานยอย 

2 14 ก.ย. 2561 - เพิ่มการจัดทําแผนงานการบริหารความสัมพันธกับลูกคาในเชิงสื่อสาร 
  การตลาดของ กปภ.สาขา 
- เพิ่มการจัดทําแผนการปรับปรุงบริการและลูกคาสัมพันธประจําป  
  ของ กปภ.สาขา  

3 11 ก.ย. 2562 - ปรับปรุงการจัดทําแผนงานการบริหารความสัมพันธกับลูกคาในเชิงสื่อสาร 
  การตลาดของ กปภ.สาขาเปนการจัดทําแผนเพิ่มลูกคาของ กปภ.สาขา 
- ปรับปรุงตัวชี้วัดของกระบวนการทํางานยอยใหสะทอนประสิทธิผล 
  กระบวนการ และปรับปรุงคาเปาหมายของตัวชี้วัดใหสอดคลองกับแผน    
  ยุทธศาสตรองคกรและตามระบบประเมนิคุณภาพรฐัวสิาหกจิ (SEPA) หมวด 3 

4 ก.ย. 2563 - ทบทวนแลวไมมีการปรับปรุงกระบวนการเพิ่มเติม  
- ปรับปรุงตัวชี้วัดกระบวนการจัดการขอรองเรียน 
- ปรับปรุงแบบสํารวจที่ใชในการรับฟงลูกคาและแบบฟอรมรายงานผลป 2563 
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สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 2 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

 

คํานํา 
 

ปจจุบันทุกองคกรตางใหความสําคัญกับการจัดการดานลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship 
Management : CRM) เพื่อสรางประสบการณเชิงบวกจากการรับบริการใหเกิดเปนความรูสึกที่ดีอยางตอเนื่องจน
กลายเปนความสัมพันธที่ดแีละนําไปสูความผูกพันภักดีตอ กปภ. ในที่สุด  

สําหรับ การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) มุงมั่นบริหารงานองคกรโดยยึดลูกคาเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนอง
ความตองการและทําใหเหนือกวาความคาดหวังของลูกคาและเกิดเปนความผูกพันภักดี ซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรมการ
ใชผลิตภัณฑและบริการของ กปภ. ตอเนื่องระยะยาวโดยไมยกเลิก และไมเปลี่ยนใจไปใชบริการจากคูแขงและมีการบอก
ตอเชิงบวกตอสังคมรอบขางถึงบริการที่นาประทับใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในยุคปจจุบันที่ความตองการและความ
คาดหวังของลูกคาเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา กปภ. จึงกาวใหทันการเปลี่ยนแปลงโดยกําหนดกลยุทธและแผนงาน
ดานการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา ตลอดจนกําหนดมาตรฐานลูกคาสัมพันธ หรือ I CARE Model เพื่อ
เปนแนวทางในการใหบริการและสรางความสัมพันธใหแกลูกคาอยางมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร  

  คูมือฉบับนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการทํางานที่สําคัญของ กปภ. คือกระบวนการใหบริการและ
สรางความสัมพันธกับลูกคาของ กปภ.  ประกอบดวย 6 กระบวนการยอยคือ   

1. กระบวนการสรางความสัมพันธกับลูกคา  
2. กระบวนการจัดการขอรองเรียนของลูกคา  
3. กระบวนการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อปกปองภาพลักษณ กปภ. ในภาวะวิกฤติ 
4. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ CSR ของ กปภ. 
5. กระบวนการบริหารงานดานสื่อสารภายนอกองคกร 
6. กระบวนการบริหารงานดานสื่อสารภายในองคกร 

คณะทํางานฯ คาดหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือเลมนี้จะเปนแนวทางใหหนวยงานและผูปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของนําแนวทางไปปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองคกร และสามารถบรรลุวิสัยทัศนองคกร “ผู ใชน้ํา
ประทับใจในคุณภาพและบริการที่เปนเลิศ” 

 
คณะทํางาน คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

พ.ศ. 2563 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมา/ความจําเปน/ความสําคัญ 

การประปาสวนภูมิภาค  หรือ กปภ. เปนรัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทย มีพันธกิจสํารวจ จัดหา
แหลงน้ําดิบและจัดใหไดมาซึ่งน้ําดิบเพื่อผลิต จัดสง และจําหนายน้ําประปาใหแกลูกคาในพื้นที่บริการ 74 จังหวัด
ทั่วประเทศ ไมรวมกรุงเทพฯ  นนทบุรี และสมุทรปราการ ตลอดจนดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของหรือตอเนื่องกับ
ธุรกิจการประปา  เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของ กปภ. “ผูใชน้ําประทับใจในคุณภาพและบริการที่เปนเลิศ”  (Customers 
are delighted with water quality and excellent services)   โดย กปภ. ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรองคกร
เพื่อขับเคลื่อน กปภ. ใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ในการดําเนินงานมีการทบทวนและ
ปรับปรุงทุกกระบวนการทํางานอยางสม่ําเสมอตามหลักการ PDCA  (Plan : การวางแผนงาน  Do : การปฏิบัติตาม
แผนงาน  Check : การตรวจสอบผลการดําเนินงาน Action : การปรับปรุงแกไขสวนที่มีปญหา)  
  คูมือฉบับนี้แสดงกระบวนการทํางานที่สําคัญในกระบวนการที่ 6 คือกระบวนการใหบริการและสราง
ความสัมพันธกับลูกคา ซึ่งเปนกระบวนการที่สําคัญในการสรางความประทับใจใหลูกคาอยางตอเนื่องเพื่อเชื่อมโยง
ใหลูกคาเกิดเปนความผูกพันภักดีกับ กปภ. ทั้งนี้ กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา มีการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานลูกคาสัมพันธ หรือ I CARE Model ประกอบดวย 5 กระบวนการที่ กปภ. ดําเนินการอยาง
เปนระบบทุกรอบป ดังนี้ 

กระบวนการที่ 1  การบูรณาการนําเสียงของลูกคาไปใช (Integration) 
กระบวนการที่ 2  การติดตอสื่อสารรับฟงลูกคา (Communication)   
กระบวนการที่ 3  การวิเคราะหเสียงของลูกคา (Analysis) 

  กระบวนการที่ 4  การสรางความสัมพันธกับลูกคา  (Relation) 
  กระบวนการที่ 5  การประเมินผลการบริการและลูกคาสัมพันธ  (Evaluation) 

  บทตอไปจะกลาวถึงรายละเอียดของกระบวนการที่ 6 กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธ
กับลูกคา พรอมตัวชี้วัดในกระบวนการทํางาน (KPI In – Process) และตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เพื ่อใหท ุก
หนวยงานและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของนําแนวทางไปปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองคกร รวมทั้งสามารถใชเปน
แนวทางตรวจสอบ สอบทานความถูกตองในมิติของการปฏิบัติงานอีกดวย 

 

1.2 วัตถุประสงค 

              การจัดทําคูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
1. เพื่อถายทอดแนวทางกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคาของ กปภ. ใหแก 

หนวยงานและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน 
2. เพื่อให กปภ. มีสารสนเทศลูกคาที่สมบูรณและเพียงพอในการนําไปวางแผนยุทธศาสตร 

องคกร แผนปฏิบัติการประจําป แผนปรับปรุงบริการและลูกคาสัมพันธของ กปภ.เขต และแผนงานอื่นๆ  ตลอดจน
ปรับปรุงทุกระบบงานที่เก่ียวของ  

3. เพื่อให กปภ. มีความสัมพันธที่ดีกับลูกคาตอเนื่องและพัฒนาเปนความผูกพันภักดีตอ กปภ.
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1.3 โครงสรางการบริหารงาน 

1. การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ  
1.1 งานการตลาดและแผนลูกคาสัมพันธ กองลูกคาสัมพันธ มีหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน 

(Functional Description) ที่เก่ียวของดังนี้ 
1) จัดทําแผนงานและประเมินผลดานลูกคาและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ กปภ.(FD1) 

2) ถายทอดและสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงานดานลูกคาและการแสดงความรับผิดชอบ

ตอสังคมของ กปภ. (FD2) 

3) ปรับปรุงกระบวนการทํางานดานลูกคาและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ กปภ. (FD3) 

4) รายงานผลการดําเนินงานดานลูกคาและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ กปภ.ให

หนวยงานอื่นนําไปใชประโยชน (FD4) 

5) จัดการและประสานงานโครงการดานCRM และ CSR ของ กปภ. (FD5) 

6) จัดทําสื่อประชาสัมพันธสรางความความสัมพันธกับลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียของ กปภ.(FD6) 

1.2 งานสารสนเทศลูกคา กองลูกคาสัมพันธ มีหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional     
Description) ที่เก่ียวของดังนี้ 

1) เปนจุดเชื่อมตอเพ่ือตอบปญหาหรือขอสงสัยในการใหบริการ (FD1) 

2) ตรวจสอบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนและตอบขอรองเรียนผานทางสื่อตาง  ๆรวมถึงทาง

อิเล็กทรอนิกสและทางโทรศัพท (Contact Center) (FD2) 

3) จัดการกับฐานขอมูลของลูกคาเพื่อใชกําหนดแนวทางการสรางความสัมพันธกับลูกคา 

(ผูใชน้ํา) (FD3) 

4) ติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวมขอมูลสถิติรายงานตางๆ ที่เปนประโยชนตอลูกคาสัมพันธและ

สงตอใหงานการตลาดและแผนลูกคาสัมพันธใชเปนขอมูลประกอบการทําแผนสงเสริม

ลูกคาสัมพันธ และจัดทําสื่อเพ่ือการสื่อสารกับลูกคา (ผูใชน้ํา) (FD4) 

1.3 งานสื่อสารภาพลักษณ กองสื่อสารองคกร มีหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional 

Description) ที่เก่ียวของดังนี้ 

1) จัดทําแผนโครงการและกิจกรรม เพื่อการสื่อสารภาพลักษณองคกร และการสื่อสารทําความ

เขาใจกับสื่อมวลชน และสาธารณชน 

2) ดําเนินการโครงการและกิจกรรม เพื่อสงเสริมภาพลักษณองคกร เพื่อสนับสนุนความ

เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสื่อมวลชน และสาธารณชน 

3) เปนศูนยกลางเผยแพร ติดตาม และชี้แจงขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอกองคกร 

4) จัดทําสื่อเผยแพรภาพลักษณองคกร 
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1.4 งานสื่อสารภายใน กองสื่อสารองคกร หนาที่ตามคําบรรยายลกัษณะงาน (Functional Description) 

ที่เก่ียวของดังนี้ 

1) จัดทําแผนและสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับทิศทางและความเคลื่อนไหวขององคกร รวมทั้งการ
ดําเนินงานของผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการ กปภ. 

2) ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมตามแผนสื่อสารเพื่อสรางการรับรูขอมูลขาวสารใหแกพนักงาน

ภายในองคกร 

3) เปนศูนยกลางเผยแพร ติดตาม และชี้แจงขอมูลขาวภายในองคกร 

4) สนับสนนุและแนะนําเกี่ยวกับการสื่อสารภายใน ใหแกหนวยงานประชาสัมพันธสวนภูมภิาค 

5) จัดทําสื่อเชื่อมโยงขอมูลขาวสารระหวางพนักงานกับองคกร 

6) ดําเนินการสํารวจคุณภาพการสื่อสารภายในขององคกร 

1.5 งานแผนกลยุทธ กองแผนและกลยุทธ หนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional 

Description) ที่เก่ียวของดังนี้ 

- วางกรอบแผนยุทธศาสตรสําหรับสายงานตางๆ เพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการ โครงการลงทุน 

และงบประมาณประจําปของ กปภ. พรอมกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดระดับองคกรกระจายสู

หนวยงานตางๆ (FD2) 

1.6 งานบริการการเงิน  กองการเงิน  มีหน าที่ ตามคํ าบรรยายลักษณะงาน (Functional 

Description) ที่เก่ียวของดังนี ้

- บริหารกองทุนเงินประกันการใชน้ําและดอกผลจากกองทุนเงินประกันการใชน้ํา (FD14) 

1.7 งานงบประมาณทําการ  กองงบประมาณ มีหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional 

Description) ที่เก่ียวของดังนี ้

- จัดทํางบประมาณทําการ งบประมาณการเงินประจําปใหสอดคลองกับแผนงาน เสนอแนะและ

ปรับปรุงหลักเกณฑ และวิธีการจัดทํางบประมาณทําการ (FD1) 

1.8 งานงบประมาณการลงทุน กองงบประมาณ มีหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional 

Description) ที่เกี่ยวของดังนี้ 

- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานดานการจัดทํางบประมาณลงทุนใหสอดคลองกับแผนการลงทุนและ

นโยบายของ กปภ. (FD1) 
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2. การประปาสวนภูมิภาคเขต  

2.1 งานลูกคาสัมพันธ  กองระบบจําหนาย มีหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional 

Description) ที่เก่ียวของดังนี ้

1) ดําเนินกิจกรรมลูกคาสัมพันธ วางแผนและสงเสริมการตลาดตามแนวทางที่สํานักสื่อสาร

องคกรและลูกคาสัมพันธเปนผูกําหนด (FD1) 

2) จัดทําแผนงานลูกคาสัมพันธและสงเสริมการตลาด วางแผนการรณรงคเพิ่มผูใชน้ําและการใช

น้ําอยางถูกวิธีเพื่อสรางภาพลักษณองคกร ผลิตภัณฑและบริการที่ดีที่สอดคลองกับพื้นที ่

(FD2) 

3) สนับสนุนการประกอบกิจกรรมลูกคาสัมพันธของการประปาสวนภูมิภาค (FD3) 

4) สรางความสัมพันธที่ดีกับผูใชน้ํา ชุมชน และหนวยงานทองถ่ินที่เกี่ยวของ (FD4) 

5) สนับสนุน กปภ.สาขาในการแกปญหาการรองทุกขของผูใชน้ํา โดยประสานงานไปยัง

หนวยงานตางๆ ของ กปภ.เขต และ กปภ.สาขา (FD5) 

3. การประปาสวนภูมิภาคสาขา  

3.1 งานลูกคาสัมพันธของ กปภ.สาขา (ชั้นพิเศษ) มีหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional 

Description) ที่เก่ียวของดงันี ้

1) ดูแลฐานขอมูลลูกคา (ทะเบียนประวัติผูใชน้ํา) ของ กปภ.สาขา (FD1) 

2) จัดทําแผนประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจในบริการและภาพลักษณของ กปภ. (FD2) 

3) จัดทําแผนลูกคาสัมพันธเพื่อเพิ่มจํานวนผูใชน้ําทั้งรายเล็กและรายใหญ (FD3) 

4) รับเรื่องราวรองทุกขและตอบขอซักถามประเด็นปญหาผูใชน้ํารวมกับผูบริหารและพนักงานใน กปภ.

สาขา (FD4) 

5) ประชาสัมพันธใหผูใชน้ําทราบลวงหนากรณีทอแตก ทอรั่ว หรือการปดจําหนายน้ํา (FD5) 

6) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ รวมทั้งกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) (FD6) 

4. กปภ.สาขา  

4.1 งานอํานวยการ  หนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ที่เกี่ยวของดังนี้ 

1) ประชาสัมพันธใหผูใชน้ําทราบลวงหนากรณีทอแตก ทอรั่ว หรือการปดจําหนายน้ํา รับ

เรื่องราวรองทุกขและตอบขอซักถามประเด็นปญหาผูใชน้ํารวมกับผูบริหารและพนักงาน

ใน กปภ.สาขา (FD8) 

2) จัดพนักงานเพื่อเขารวมกิจกรรมตามแผนหรือนโยบายของ กปภ.  (FD9) 
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  กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคาเปนกระบวนการที่มีคณะกรรมการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศเสียงของลูกคา ซึ่งมีรองผูวาการ (ปฏิบัติการ 2) 
เปนประธานกรรมการ 

2. คณะกรรมการบริหารจัดการความรับผิดชอบตอสังคมของ กปภ. ซึ่งมีรองผูวาการ 
(ปฏิบัติการ 3) เปนประธานกรรมการ 

3. สายงานรองผูวาการ (ปฏิบัติการ 1 – 5)   หนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของคือ  กปภ.เขต 1  -  10  
และ กปภ. 234 สาขา  

4. สายงานผูชวยผูวาการ (สํานักสื่อสารองคกรและลูกคาสัมพันธ)  หนวยงานในสังกัดที่
เกี่ยวของคือ กองลูกคาสัมพันธ  และกองสื่อสารองคกร 

5. สายงานรองผูวาการ (การเงิน) หนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของคือกองงบประมาณ กองบัญชี 
และกองการเงิน 

6. สายงานรองผูวาการ (แผนและยุทธศาสตร) หนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของคือกองแผนงาน
โครงการหลัก 
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1.4 ขอบเขตกระบวนการสรางความสัมพันธกับลูกคา 

เปนกระบวนการทํางานที่ดําเนินการโดยยึดลูกคาเปนศูนยกลาง เริ่มตนตั้งแตการรับฟงเสียง

ของลูกคา คือความตองการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และขอคิดเห็นตางๆ เพื่อวิเคราะห

เปนสารสนเทศลูกคาและนําไปปรับปรุง / พัฒนาการบริการใหตอบสนองเหนือความคาดหวังของลูกคาและ

บรรลุเปาหมายขององคกร ตามวิสัยทัศน “ผูใชน้ําประทับใจในคุณภาพและบริการที่เปนเลิศ” ซึ่ง กปภ. 

มุงหวังใหลูกคาพึงพอใจการใหบริการและยกระดับสูความผูกพันภักดี  โดยคํานึงถึงการสรางภาพลักษณองคกร

ที่ดีในการรับรูของลูกคาทั้งดานความมุงมั่นของ  กปภ. ในการพัฒนาการบริการอยางตอเนื่อง และการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผานกิจกรรม CSR โดยมีคานิยมองคกร “มุง – มั่น – เพื่อปวงชน” เปน

หลักสําคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ซึ่ง กปภ. ไดสื่อสารภายในกับพนักงานและลูกจางอยางตอเนื่องเพื่อ

สงมอบบริการที่ดีใหกับลูกคาและประชาชน  

ตารางที่ 1-1  รายละเอียดของงานในแตละกระบวนการทํางานยอย 

ชื่อกระบวนการทํางานยอย รายละเอียดของงาน ผูรับผิดชอบ 

1. กระบวนการสรางความ 

     สัมพันธกับลูกคา 

- จัดทําแผนงานรับฟงเสียงลูกคาโดยใชปจจัย 
   นําเขาคือสารสนเทศเสยีงของลูกคาและผล 
   การดําเนนิงานที่ผานมา 
- คบส. พิจารณาแผนงานรับฟงเสียงลูกคาและ  
  เสนอ ผวก. เห็นชอบ 
- สื่อสารและถายทอดแนวทางปฏิบัตติาม 
  มาตรฐานลูกคาสัมพันธใหผูปฏิบัติงาน 
 - ดําเนินการรับฟงเสียงของลูกคาเปนประจํา 
-  รวบรวมขอมูลเสียงของลูกคาจากทุกชองทาง 
   ของ กปภ. มาวเิคราะหเปนสารสนเทศลูกคา 
- นําสารสนเทศลูกคาไปจัดทําแผนปรับปรุง

บริการและลูกคาสัมพันธ ประจําประดับเขต 
ระดับสาขา และจัดทําแผนเพิ่มลูกคาของ 
กปภ.สาขา  

-  พิจารณาและเห็นชอบแผนฯ  
 -  ดําเนินการตามแผนฯ  
  

 - รวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนฯ 

- ติดตามประเมินประสิทธผิลกระบวนการสราง 
  ความสัมพันธกับลูกคาโดยใชปจจัยนําเขาคือ   
  ตัวชี้วัดผลลัพธและตัวชี้วัดกระบวนการทํางาน 

- สสล.(กลส.) 
 

 
- คบส./ผวก.  
 
- สสล.(กลส.) 
 
- กปภ.สาขา  
- กปภ.เขต 

 
- กปภ.เขต/กปภ.

สาขา 
 
 

- ผอ.กปภ.เขต 
- กปภ.สาขา/สสล.

(กลส.) 
- สสล./(กลส.) 
- สสล./(กลส.) 
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2. กระบวนการจัดการขอ

รองเรียน 

- รับเรื่องและแบงประเภทขอรองเรียน 
- บันทึกจํานวนนับและกําหนดเวลา SLA 
- ติ ดตามผลการแก ไขป ญ ห าตาม  SLA 
แจงลูกคาทันทีหลังจากดําเนินการแลวเสร็จ 
- โทรศัทพสอบถามความพึงพอใจของลูกคา
ทุกรายหลังแกปญหารองเรียน 
- บันทึกขอมูลขอรองเรียนในระบบ OIS 
- โทรศัพท สอบถามความพึ งพอใจและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
- รวบรวมผลการจัดการขอรองเรียนของแตละ 
กปภ.เขตสงใหทุก กปภ.เขต  
- รายงานผลการจัดการขอรองเรียนตอ ครส. 
- ก ล ส . ต ิด ต าม ป ระ เม ิน ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล
กระบวนการ 
 

- สสล./กปภ.สาขา 
- สสล./กปภ.สาขา 
- สสล.(กลส .)/ผอ .

กปภ.เขต/รปก. 
- สสล.(กลส.) 

 
- สสล./กปภ.สาขา 
- ส ส ล . ( ก ล ส . ) 

 
- สสล.(กลส.) 

 
- สสล.(กลส.) 
- สสล.(กลส.) 

3. กระบวนการประชาสัมพันธ

เชิงรุกเพ่ือปกปอง

ภาพลักษณ กปภ.ในภาวะ

วิกฤติ 

- รับทราบเหตุที่สงผลกระทบตอภาพลักษณ 
กปภ. 
- ลงพื้นที่หนางานเพื่อตรวจสอบสาเหตุของ
ปญหาและกําหนดแนวทางแกปญหา 
- แจงสถานการณ ดําเนินการแกปญหาและ
รายงานผล 
- แจงการดําเนินการแกปญหาใน  Line และ
รายงาน รปก. 
- รปก. รายงาน ผวก.  
- ประเมินขอมูลที่ไดรับแจงใน War Room เพื่อ
แจงหนวยงานในสังกัด ดําเนินการ 
- ดําเนินการดานลูกคาและการบริหารงานขาว
และสื่อมวลชน 
-  ติดตามขอมูลปอนกลับจากสื่อมวลชนและ 
แจงผูเกี่ยวของ 
 
 
 

- กปภ.สาขา 
 

- กปภ.สาขา 
 

- กปภ.สาขา 
 

- กปภ.เขต 
 

- รปก. 
- สสล. 

 
- กลส. / กสอ. 

 
- กสอ. 
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ชื่อกระบวนการทํางานยอย รายละเอียดของงาน ผูรับผิดชอบ 

4. กระบวนการจัดทํา

แผนปฏิบัติการ CSR ของ 

กปภ.        

- จัดทํารางแผนปฏิบัติการ CSR ประจําป  
- คบร.เห็นชอบในหลักการรางแผนปฏิบัติการ 
CSR  

- พิจารณาวงงบเงินงบประมาณ  
- เสนอกิจกรรมและพื้นที่ดําเนินการ 
 
- เห็นชอบแผนปฏิบัติการ CSR ประจําป 
และนําเสนอ คณะอนุกรรมการ CG & CSR   
-  เห็นชอบแผนปฏิบัติการ CSR ประจําปและ 
นําเสนอคณะกรรมการ กปภ.  
-  รับทราบแผนปฏิบัติการ CSR ประจําป 
-  สั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนิน  
 โครงการ CSR  
-  กปภ.เขต และ กปภ.สาขาดําเนินกิจกรรม CSR 
ตามแผนปฏิบัติการ  CSR ตลอดปงบประมาณ 
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ CSR  

- กลส. 
- คบร. 

 
- ฝวง.    
- กปภ.ข.1-10  

 
- คบร. 

 
- คณะอนุกรรมการ 

CG & CSR   
- คณะกรรมการ กปภ. 
- ผวก. 

 
- กปภ.เขต/กปภ.สาขา 

 
- กลส. 

5. กระบวนการบริหารงาน

ดานสื่อสารภายนอก

องคกร 

- จัดทําแผนระยะยาวดานประชาสัมพันธ
ของ กปภ. และนําเสนอ สสล. ผชล. 
และ/หรือ ผวก.พิจารณาเห็นชอบ 

- เสนอแผนระยะยาวดานประชาสัมพันธ
ของ ให สสล. ผชล.และ ผวก. 
พิจารณาเห็นชอบ  

- นําแผนระยะยาวดานประชาสัมพันธของ 
มาใชจัดทําแผนประชาสัมพันธประจําป
ถัดไป และนําเสนอให สสล. ผชล.และ 
ผวก. พิจารณาเห็นชอบ 

- กําหนดเครื่องมือในการประชาสัมพันธ
ในปงบประมาณถัดไป 

- จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อเสนอ
ของบประมาณทําการของปงบประมาณ
ถัดไป  

- ดําเนินการดานโฆษณาประชาสัมพันธ
ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผน
ประชาสัมพันธ 
 

- สสล.(กสอ.) 
 
 

- กสอ. 
 
 

- กสอ. 
 

 
 

- กสอ. 
 

- กสอ. 
 

 
- กสอ. 
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 - ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามที่
วางแผนไว และนําเสนอ สสล. ผชล. 
และ/หรือ ผวก.พิจารณาเห็นชอบ 

- รวบรวมผลสัมฤทธิ์และรายงานผลการ
ดําเนินงานใหสายงาน ผวก. และ
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 17 ฉบับ 

- ติดตามประเมินประสิทธิผลกระบวนการ
บริหารงานเพื่อทบทวนแผนประจําป 

- กสอ. 
 

 
- กสอ. 

 
 

- กสอ. 
 

6. กระบวนการบริหารงาน

ดานสื่อสารภายในองคกร 

- จัดเตรียมขอมูลขาวสารโดยนําปจจัย
นําเขา  

- เลือกใชชองทางการสื่อสารภายในให
เหมาะสมกับลักษณะของสื่อ  

- ผลิตสื่อใหเหมาะสมกับชองทางการสื่อ
ภายใน  

- เผยแพรขอมูลขาวสารทางชองทางสื่อสาร
ภายใน  

- ดําเนินการสํารวจคุณภาพการสื่อสาร
ภายในปละ 1 ครั้ง 

- วิเคราะหผลสํารวจคุณภาพการสื่อสาร
ภายใน  

- กสอ. 
 

- กสอ. 
 

- กสอ. 
 

- กสอ. 
 

- กสอ. 
 

- กสอ. 

 

 

1.5 คํายอ / คําจํากัดความที่เกี่ยวของกับกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 
 
I CARE Model คือมาตรฐานลูกคาสัมพันธของ กปภ. โดยบูรณาการจากแนวคิดการจัดการดาน

ลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management : CRM) และบริบท
ของ กปภ. ประกอบดวย 5 กระบวนการที่ กปภ. คือ การบูรณาการนําเสียง
ข อ ง ล ูก ค า ไ ป ใ ช  ( Integration)   ก า ร ต ิด ต อ สื ่อ ส า ร ร ับ ฟ ง ล ูก ค า 
(Communication)  การว ิเคราะห เส ียงของล ูกค า (Analysis)  การสราง
ความสัมพันธกับลูกคา (Relation) และการประเมินผลการบริการและลูกคา
สัมพันธ  (Evaluation) 
 

Integration คือการนําสารสนเทศเสียงของลูกคาหรือลาํดับความตองการและความคาดหวัง
ของลูกคามาเชื่อมโยงสูการปฏิบัติตามแผนงานตางๆ เพื่อการบริหารและพัฒนา
องคกร 
 

Communication คือการติดตอรับฟงเสียงของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกชองทางและ
ทุกวิธีการเพื่อเรียนรูและคนหาความตองการและความคาดหวังของลูกคา 
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Analysis คือการรวบรวมขอมูลเสียงของลูกคาจากทุกชองทางของ กปภ. มาวิเคราะห
จัดลําดับความสาํคัญ 
 

Relation คือการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อสรางความ 
ประทับใจและความผูกพันภักดีตอ กปภ. และกลาวถึง กปภ.ในทางที่ดี 

Evaluation    คือกระบวนการติดตามและประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความ 
ผูกพันภักดีของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ลูกคา คือผูใชผลิตภัณฑหรือบริการขององคกร  หรืออาจเปนผูใชในอนาคต นอกจากนี้ยัง 
รวมถึงผูใชผลิตภัณฑโดยตรงและผูซื้อผลิตภัณฑเพื่อจําหนายตอ เชน ผูจัด
จําหนาย ตัวแทน หรือบริษัทท่ีใชผลิตภัณฑนั้น คําวาลูกคาในคูมือเลมนี้เปนการให
คํานิยามอยางกวางๆ โดยครอบคลุมถึงลูกคาปจจุบัน ลูกคาในอนาคตและลูกคา
ของคูแขงดวย 
 

ผูมีสวนไดสวนเสีย คือกลุมทุกกลุมที่ไดรับผลกระทบหรืออาจไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติการ
และความสาํเร็จขององคกร ตัวอยางของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญอาจรวมถึง
ลูกคา บุคลากร พันธมิตร ผูใหความรวมมือ คณะกรรมการกํากับดูแล ผูถือหุน 
ผูสงมอบ ผูเสียภาษี องคกรที่ดูแลกฎระเบียบขอบังคับ ผูกําหนดนโยบาย ผูให
ทุนดําเนินงานและชุมชนในทองถิ่นและสมาคมวิชาชีพ 
 

ความตองการ      คือสิ่งที่ลูกคาอยากไดรับจากการใชผลิตภัณฑและบริการ โดยเปนคุณสมบัติพื้นฐาน
ของผลิตภัณฑและบริการ ซึ่งหากไมไดรับการตอบสนองจะทําใหลูกคารูสึกไมพึงพอใจ 
 

ความคาดหวัง    คือสิ่งที่ลูกคาอยากใหมีเพิ่มเติมในผลิตภัณฑและบริการ โดยเปนคุณสมบัติที่ชวยเพิ่ม 
มูลคาใหผลิตภัณฑและบริการ  เชน ความสะดวก ความรวดเร็ว  ซึ่งหากองคกร
สามารถตอบสนองไดตามความคาดหวังจะทําใหลูกคารูสึกพึงพอใจ และหาก
ตอบสนองไดเหนือความคาดหวังจะทําใหลูกคารูสึกประทับใจและทําใหเกิดความ
ผูกพันภักดีตอองคกร 
 

ความพึงพอใจ คือความรูสึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการไดรับการตอบสนอง
ตามที่ตนตองการ ก็จะเกิดความรูสึกที่ดีตอสิ่งนั้น และยังหมายถึงสภาวะจิตที่
ปราศจากความเครียด เปนความรูสึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ 
ความสุขใจตอสภาพแวดลอมในดานตาง ๆ หรือเปนความรูสึกที่พอใจตอสิ่งที่ทําให
เกิดความชอบ ความสบายใจ และเปนความรูสึกท่ีบรรลุถึงความตองการ 
 

ความไมพึงพอใจ คือความรูสึกหรือทัศนคตใินทางลบ ซึ่งเกิดจากการไมไดรับการตอบสนองตามที่ตองการ
หรือคาดหวังไวซึ่งอาจเปนลักษณะเก็บไวในใจหรือแสดงออกมาเปนพฤติกรรม 
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ความผูกพันของลูกคา 
 

คือแรงหนุนของลูกคาที่ทุมใหกับตราสินคาและผลิตภัณฑขององคกร ทั้งนี้ ขึ้นอยู 
กับความสามารถขององคกรในการตอบสนองความตองการและการสราง
ความสัมพันธกับลูกคาอยางตอเนื่องเพื่อใหลูกคายังคงใชผลิตภัณฑ ซึ่งลักษณะของ 
ความผูกพันยังรวมถึงการรักษาลูกคาไวและความภักดีของลูกคา ความเต็มใจของ 
ลูกคาในการทําธุรกิจกับองคกร และความเต็มใจของลูกคาในการสนับสนุนอยาง 
แข็งขันและแนะนําตราสินคา รวมทั้งผลิตภัณฑใหคนอื่นรูจัก 
 

สถานการณ ไมปกติหรือ
ภาวะวิกฤต ิ

คือเหตุการณเกี่ยวกับการใหบริการ สถานการณน้ําและการปฏิบัติงานของผูรับจาง 
ที่สงผลกระทบรุนแรงในเชิงภาพลักษณตอ กปภ. ลูกคาผูใชน้ํา หรือสาธารณชน 
ตลอดจนสรางความตื่นตระหนกและกอใหเกิดความสับสน ความเขาใจในเชิงลบ อยู
ในความสนใจของพนักงานและสาธารณชน รวมถึงเหตุฉุกเฉินที่อยูเหนือความ
คาดการณและการควบคุมซึ่งสงผลกระทบตอภาพลักษณของ กปภ.อยางมาก 
 

การประชาสัมพันธเชิงรุก 
(Proactive Public 
Relations) 

คือการประชาสัมพันธที่มีการชี้แจงและใหความรูความเขาใจกับกลุมเปาหมาย
โดยตรง สวนใหญมีการวางแผนไวลวงหนากอนที่จะมีกิจกรรมหรือเหตุการณใด 
เพื่อใหเกิดความยอมรับ และใหความรวมมือ เชน การประสานทอในงานกอสราง 
แหลงน้ําเริ่มมีเหลือนอย คุณภาพน้ําสอเคามีปญหา ซึ่งจะทําใหลูกคารับรูปญหา
ลวงหนา หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของก็จะเขามาชวยเหลือ สังคมเกิดความเห็นใจ 
และสื่อมวลชนก็ไมตําหนิ กปน.  
 

การประชาสัมพันธเชิงรับ 
(Reactive Public 
Relations) 

คือการประชาสัมพันธที่เมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นแลว จึงมีการชี้แจงและใหความรู 
ความเขาใจ กับประชาชนทั่วไป โดยเปนประเด็นที่ไมสามารถวางแผนลวงหนา 
ทั้งนี้ การประชาสัมพันธเชิงรับมักใชตอนเกิดวิกฤติหรือพบเจอปญหาแลว ซึ่งมัก
นํามาใชกับสถานการณที่ไมปกติ ภาวะวิกฤติที่มีผลตอภาพลักษณขององคกร หรือ
เหตุฉุกเฉินที่อยูนอกเหนือการคาดการณ เชน อุบัติเหตุรถชนทอแตก คุณภาพน้ํามี
ปญหากะทันหัน  กปภ.ถูกกลาวหาทุจริต เปนตน 
 

แผนงานระยะยาวความ
รับผิดชอบตอสังคมของ 
กปภ. 

คือแผนงานความรับผิดชอบตอสังคมที่ครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ซึ่งสอดรับแผน
ยุทธศาสตรองคกร โดยระบุรายละเอียดชื่อโครงการ วัตถุประสงค แนวทางการ
ดําเนินโครงการ เปาหมาย และตัวชี้วัดการดําเนินโครงการ/กิจกรรม CSR  
 

แผนปฏิบัติการ CSR 
ประจําป 

คือแผนงานประจําปความรับผิดชอบตอสังคมที่จัดทําขึ้นใหสอดรับกับแผนงาน
ระยะยาวความรับผิดชอบตอสังคม โดยมีการถายทอดใหทุกสายงานนําไปปฏิบัติ 
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1.6 ขอกําหนดของกระบวนการควบคุมภายใน 

 ในกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคามีความตองการ / ความคาดหวัง ขอกําหนด
กระบวนการทํางาน และตัววัดกระบวนการทํางาน ดังแสดงในตารางที่ 1-2 

ตารางที่ 1-2 ความตองการของลูกคา/ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ขอกําหนดกระบวนการทํางาน และตัววัดกระบวนการทํางาน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ 
ความคาดหวัง 

ขอกําหนด    
กระบวนการทํางาน 

ตัววัดกระบวนการทํางาน 

1. หนวยงานกํากับ
ดู แล  เช น  รัฐบ าล 
กระทรวง มหาดไทย 

- การใหบริการอยางทั่วถึง
และเทาเทียมกัน 

- มาตรฐานการใหบริการ
ศู น ย ร าช ก ารส ะด วก 
(GECC) 

1. ลดความไมพึ งพอใจ
ของลูกคา 

2. สรา งความพึ งพอใจ
ใหกับลูกคา 

3. สรางความสัมพันธที่ดี
กับลูกคา 

4. สรางภาพลักษณที่ดีให 
กปภ. 

1. ระดับความพึงพอใจของลูกคาตอ
การใหบริการของ กปภ. 

2. ระดับทัศนคติโดยรวมของลูกคาตอ 
กปภ. 

3. ความพึงพอใจของหนวยงานตอ
การนําสารสนเทศเพื่ อนําไปใช
ประโยชน 

4. รอยละของขอรองเรียนที่ไดรับการ
แกไขตาม SLA 

5. รอยละของลูกคาที่ภักดีตอ กปภ. 
6. จํานวนลูกคาใหมของ กปภ. 
7. ไมมีขาวเชิงลบในสื่อหลักและสื่อ

สังคมออนไลน 
8. ระดับความเชื่อมั่นของลูกคาตอ

บทบ าทสนั บ สนุ นการพัฒ น า
ประเทศชาติ การชวยเหลือชุมชน/ 
สังคม และความรับผิดชอบตอ
สังคม 

2. ห น ว ย ง า น
ภายนอกที่เกี่ยวของ
กั บ ก ฎ ร ะ เบี ย บ 
กฎหมายที่ใชบังคับ
ในการดํ า เนิ น งาน
ตามกระบวนการ
ทํางาน 

- พ.ร.บ.อํานวยความสะดวก 
 

 

3. ลูกคา 1. คุณภาพน้ํา 
2. ปริมาณน้ํา 
3. บริการหลังการขาย 
4. ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ข อ ง

พนักงาน 
5. กระบวนการใหบริการ 
6. อาคาร สถานที่ 
7. ขอมูลสารสนเทศและ

ขาวสารที่ไดรับ 
4. ชุมชนทองถิ่น 1. ไมทําลายสิ่งแวดลอม 

2. มีสวนรวมพัฒนาชุมชน
ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
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บทที่ 2 

กระบวนการทํางาน 
2.1 กระบวนการทํางานยอย ที่ 1  กระบวนการสรางความสัมพันธกับลูกคา 

กระบวนการสรางความสัมพันธกับลูกคา เปนกระบวนการในการรับฟงความตองการและความ
คาดหวังของลูกคาเปนประจํา เพื่อใหไดสารสนเทศไปวางแผนงานทั้งระดับยุทธศาสตรและระดับปฏิบัติการเพื่อ
สรางความสัมพันธที ่ดีกับลูกคาแตละประเภท โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
ผูรับผิดชอบ และเอกสารทีเ่กี่ยวของดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เดือนกันยายน  สสล. (กลส.) นําปจจัยนําเขาคือสารสนเทศเสียงของลูกคาตอ
ชองทางรับฟง  แผนยุทธศาสตรองคกร  เทคโนโลยีบนเว็บ  สื่อสังคมออนไลน และผลการดําเนินงานที่ผานมาเพื่อ
นํามาจัดทําแผนงานรับฟงเสียงลูกคา 

ขั้นตอนที่ 2 เดือนกันยายน คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศเสียงของลูกคา (คบส.) 
พิจารณาแผนงานรับฟงเสียงลูกคา และเสนอ ผวก. เห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ 3  เดือนตุลาคม สสล. (กลส.) สื่อสารและถายทอดแนวทางปฏิบัตโิดยจัดทําแนวทาง
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานลูกคาสัมพันธประจําปสําหรับผูปฏิบัติงานและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให
ผูปฏิบัติงาน เพื่อสรางความเขาใจในแนวทางการรับฟงลูกคาและใหไดสารสนเทศที่ถูกตองครบถวน 

ขั้นตอนที่ 4 ตลอดท้ังป กปภ.สาขา ดําเนินการรับฟงความตองการและความคาดหวังของ
ลูกคาจากชองทางรับฟงลูกคาของ กปภ.เปนประจํา 

ขั้นตอนที่ 5 เดือนสิงหาคม กปภ.เขตรวบรวมขอมูลเสียงของลูกคาจากทุกชองทางของ กปภ. 
มาวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญโดยใชระเบียบวิธีวิจัยทางสถิติที่เปนตัวแทนของประชากรและถูกตองแมนยํา 

ขั้นตอนที่ 6 เดือนสิงหาคม กปภ.เขตและ กปภ.สาขานําสารสนเทศลูกคาไปจัดทําแผนปรับปรุง
บริการและลูกคาสัมพนัธประจําประดับเขต ระดับสาขา  และแผนเพิ่มลูกคาของ กปภ.สาขา 

ขั้นตอนที่ 7 เดือนสิงหาคม ผอ. กปภ.เขตพิจารณาและเห็นชอบแผนปรับปรุงบริการและลูกคา
สัมพันธประจําประดับเขต ระดับสาขา  และแผนเพิ่มลูกคาของ กปภ.สาขา หากไมเห็นชอบใหทบทวนใน
ขั้นตอนจัดทําแผนฯ ประจําป 

ขั้นตอนที่ 8 ตลอดทั้งป กปภ.สาขา ดําเนินการตามแผนปรับปรุงบริการและลูกคาสัมพันธ
ประจําประดับเขต ระดับสาขา  และแผนเพิ่มลูกคาของ กปภ.สาขา 

ขั้นตอนที่ 9  เดือนสิงหาคม สสล. (กลส.) รวบรวมผลการดําเนนิงานตามแผนปรับปรุงบริการและ
ลูกคาสัมพันธ และแผนเพิ่มลูกคาของ กปภ.สาขา 

ขั้นตอนที่  10 เดือนกันยายน สสล. (กลส.) ติดตามประเมินประสิทธิผลกระบวนการสราง
ความสัมพันธกับลูกคา  โดยใชปจจัยนําเขาคือตัวชี้วัดผลลัพธและตัวชี้วัดกระบวนการทํางาน  

ตัวชี้วัดผลลัพธคือ ระดับความพึงพอใจดานบริการของพนักงาน ระดับความพึงพอใจดานอาคาร
สถานที่ ระดับความพึงพอใจดานการชําระคาบริการและกระบวนการใหบริการ  ระดับความพึงพอใจดาน
บริการหลังการขาย และ ระดับความพึงพอใจดานขอมลูสารสนเทศและขาวสารที่ไดรับ ไมต่ํากวา 4.20 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5)  รอยละของลูกคาที่จงรักภักดีตอ กปภ. ไมต่ํากวารอยละ 65 และจํานวนผูใชน้ําเพิ่มปกติของ 
กปภ. ไมต่ํากวา 200,000 ราย 

 
 
 
 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 20 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

CP5 

CP6 

CP7 

CP8 

ตารางท่ี 2 – 1  

แสดงกระบวนการยอยที่ 1 กระบวนการสรางความสัมพันธกับลูกคา 
ตัวชี้วัดกระบวนการทํางาน (KPI In-Process) :  
1. ระดับความสําเร็จการดําเนินการตามแผนปรับปรุงบริการและลูกคาสัมพันธของ กปภ. เขต และ กปภ.สาขา  
2. ระดับความสําเร็จการจัดทําแผนเพิ่มลูกคาของ กปภ.สาขา ไมต่ํากวา 4 คะแนน (รอยละ 80 ของจํานวน กปภ. 
   สาขาที่ดําเนินการ)  
3. ระดับความพึงพอใจของหนวยงานตอการนําสารสนเทศไปใชประโยชน ไมต่ํากวา 3.60 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 

เดือน
สิงหาคม 

นําปจจัยนําเขาคือสารสนเทศลูกคาตอชองทางรับฟง  แผน
ยุทธศาสตรองคกร  เทคโนโลยีบนเว็บ  สื่อสังคมออนไลน และ
ผลการดําเนินงานที่ผานมาเพื่อจดัทําแผนงานรับฟงเสียงลูกคา 
CP1 : ใชปจจัยนําเขาครบถวนและดําเนินการตามรอบเวลา 

สสล. 
(กลส.) 

แผนงานรับฟง
เสียงของลูกคา 

 

 เดือน
กันยายน –

ตุลาคม 

พิจารณาและเห็นชอบแผนงานรับฟงเสียงลูกคา หากไม
เห็นชอบใหทบทวนในขั้นตอนจัดทําแผนงานรับฟงเสียงลูกคา 

คบส. 
ผวก. 

 

 

 

เดือน
ตุลาคม 

สื่อสารและถายทอดแนวทางปฏิบัติโดยจัดทําแนวทาง
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานลูกคาสัมพันธประจําปสําหรับ
ผูปฏิบัติงานและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหผูปฏิบัติงาน 
เพื่อสรางความเขาใจในแนวทางการรับฟงลูกคาและ
ใหไดสารสนเทศที่ถูกตองครบถวน (CP2) 

สสล. 
(กลส.) 

 

 
ตลอดป 

ดําเนินการรับฟงความตองการและความคาดหวังของ
ลูกคาจากชองทางรับฟงลูกคาของ กปภ.เปนประจํา 
CP3 : เปดชองทางรับฟงใหครบทุกชองทาง 

กปภ.สาขา  

 เดือน
สิงหาคม 

CP4 : รวบรวมขอมูลเสียงของลูกคาจากทุกชองทางของ 
กปภ. มาวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญโดยใชระเบียบวิธี
วิจัยทางสถิติทีเ่ปนตวัแทนของประชากรและถูกตองแมนยํา 

กปภ.เขต สรุปผล
สารสนเทศ 

เสียงของลูกคา 

 

 เดือน
สิงหาคม 

นําสารสนเทศลูกคาไปจัดทําแผนปรับปรุงบริการและลูกคา
สัมพันธประจําประดับเขตและระดับสาขา และจัดทําแผนเพิ่ม
ลูกคาของ กปภ.สาขาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
ดานลูกคา เพื่อให กปภ.สาขานําไปปฏิบัติ 
CP5 :นําเสียงของลูกคาทุกประเภทและทุกชองทางมา
จัดทําแผนฯ และกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิผล 

กปภ.เขต แผนปรบัปรุงบรกิาร
และลกูคาสมัพันธ
ระดับเขตและระดับ
สาขา และแผนเพิม่
ลูกคาของ กปภ. 

สาขา 
 

 
เดือน

สิงหาคม 

พิจารณาและเห็นชอบแผนปรับปรุงบริการและลูกคา
สัมพันธระดับเขตและระดับสาขา และแผนเพิ่มลูกคาของ กปภ.
สาขาหากไมเห็นชอบใหทบทวนในขั้นตอนจัดทําแผน
ปรับปรุงบริการและลูกคาสัมพันธประจําป 

ผอ.กปภ.เขต  

 ตลอดป ดําเนินการตามแผนปรับปรุงบริการและลูกคาสัมพันธ
ระดับเขตและระดบัสาขา และแผนเพิ่มลูกคาของ กปภ.สาขา 
CP6 : ติดตามผลการดําเนินการตามแผนฯ  

กปภ.สาขา 
สสล. 
(กลส.) 

 

 เดือน
สิงหาคม 

รวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงบริการและ
ลูกคาสัมพันธระดับเขตและระดับสาขา และแผนเพิ่มลูกคาของ 
กปภ.สาขา  CP7 : ดําเนินการตามกําหนดเวลา 

สสล. 
(กลส.) 

รายงานผล 
การดําเนินงาน

ตามแผนฯ 
 

 

เดือน
สิงหาคม 

ติ ดตามประ เมิ นประสิ ท ธิผลกระบวนการสร า ง
ความสัมพันธกับลูกคา 
CP8 : ใชปจจัยนําเขาคือตัวชี้วัดผลลัพธและตัวชี้วัด
กระบวนการทํางาน   

สสล. 
(กลส.) 

 

กําหนด / ทบทวน
แผนงานรบัฟง 

เสียงลูกคา 

เริ่มตน 

เห็นชอบ 

ถายทอดแนวทางรับฟง
เสียงลูกคา 

 

ดําเนินการรับฟงลกูคา
จากทกุชองทาง 

จัดทําสารสนเทศ 
เสียงของลูกคา 

 - จัดทําแผนปรับปรุงบริการ 
  และลูกคาสัมพันธระดับเขต 
  และระดับสาขา 
 - จัดทําแผนเพิ่มลูกคาของ 
   กปภ.สาขา  

เห็นชอบ 

ดําเนินการตามแผนฯ 
 

รวบรวมผลการดําเนินงาน
ตามแผนฯ 

 

ติดตามประเมิน
ประสิทธิผล
กระบวนการ 

 

Yes 

No 

Yes 

No 

จบ 

CP1 

CP2 

CP3 

CP4 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 21 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

ตารางที่ 2 – 2  
แสดงจุดออน / ความเสี่ยง / ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 

กระบวนการยอยที่ 1 กระบวนการสรางความสัมพันธกับลูกคา 
ความเสี่ยง สาเหต ุ มาตรการ / แผนปรับปรุง 

การจัดการความสัมพันธกับ
ลูกคาไมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

ชองทางการรับฟงลูกคาของ กปภ. ยังไม
สะทอนพฤติกรรมที่หลากหลายของลูกคา
ทุกกลุม 

- ทบทวนชองทางรับฟงลูกคา
ของ กปภ. ประจําทุกปเพื่อ
ป ร ับ ป ร ุง ใ ห ส ะ ท อ น
พฤติกรรมที่หลากหลายของ
ลูกคาทุกกลุม 

- จัดทําชองทางรับฟงลูกคาที่ไม
ต องเผช ิญหน าก ับพน ักงาน
หรือสามารถใหขอมูลปอนกลับ
ไ ด ท ัน ท ีห ล ัง ใ ช บ ร ิก า ร
(Feedback) เช น  เค รื ่อ งกด
ปุ มประเมินความพึงพอใจของ
ลูกคาทีห่นาเคานเตอร 

แตละชองทางรับฟงไมสามารถตอบสนอง
ความต องการของลู กค าได อย างมี
ประสิทธิภาพ เชน การตอบสนองที่รวดเร็ว 

จัดทําขอกําหนดแตละชองทาง
รับฟงใหเปนมาตรฐานปฏิบัติ
ทั่วทั้งองคกร 

แบบสํารวจที่ ใช ในการรับฟงลูกคาไม
ครอบคลุมประเด็นสําคัญ และจํานวน
ตัวอยางไมสามารถเปนตัวแทนของลูกคา
ในภาพรวมได 

ทบทวนแบบสํารวจที่ใชในการรับฟง
ลู กค า และจํ านวนตั วอย างเป น
ประจํ าทุ กป เพื่ อ ป รั บ ป รุ ง ให
ครอบคลุมประเด็นสําคัญและให
ไดขอมูลที่สามารถอางอิงถึงลูกคา
ในภาพรวมได 

ผูรับผิดชอบแตละชองทางขาดทักษะที่
จําเปนในการรับฟงลูกคาซึ่งอาจสรางความ
ไมพึงพอใจใหลูกคา  

- จั ด ทํ า ข อ กํ า ห น ด ข อ ง
ผูรับผิดชอบแตละชองทางให
เป นมาตรฐานปฏิบั ติทั่ วทั้ ง
องคกร 

- คัดเลือกผูมีความเหมาะสมในการ
รับผิดชอบแตละชองทางรับฟง
ตลอดจนพั ฒ นาเพิ่ มทั กษะ  
ความสามารถในการรับฟ ง
ลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- จัดสรรตําแหนงนักประชาสัมพันธ
ให กปภ.เขต และ กปภ.สาขาที่มี
ภาระงานเพิ่ม มีลูกคาจํานวนมาก 
และใน กปภ.สาขาระดับจังหวัด 
กปภ.สาขาที่เปนเมืองใหญ เมือง
ทองเที่ยว 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 22 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

ความเสี่ยง สาเหต ุ มาตรการ / แผนปรับปรุง 
 หน วยงานผู รั บผิ ดชอบในการบั นทึ ก  

วิเคราะห และสรุปผลขอมูลเสียงของลูกคา
ดําเนินการไมถูกตองตามแนวทางที่กําหนด 

- จัดทํา/ปรับปรุงคูมือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานในระบบการรับ
ฟงลูกคาใหเขาใจงาย  

-  อบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
และหน วยงาน   ตนสั งกั ด
กํ ากั บดู แลให ปฏิ บั ติ อย าง
จริงจัง   

หนวยงานผูรับผิดชอบจัดทําแผนปรับปรุงการ
บริการและลูกคาสัมพันธ และแผนเพิ่มลูกคา
ของ กปภ.สาขาไมไดนําเสียงของลูกคามาใชใน
การวางแผนอยางครบถวนและกําหนดตัวชี้วัด
ประสิทธิผลเพื่อใหบรรลุเปาหมายองคกร 

สื่อสารและถายทอดใหหนวยงาน
ผูรับผิดชอบรับทราบเปาหมายการ
ดําเนินงานขององคกร และกําชับ
ใหติดตามตัวชี้วัดเพื่อใหบรรลุคา
เปาหมาย 

กปภ.สาขาปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการ
บริการและลูกคาสัมพันธ และแผนเพิ่ม
ลูกคาของ กปภ.สาขา ไมครบถวน 

- กํ าห น ด ระ บ บ ติ ด ต าม ก าร
ดําเนินงานตามแผนปรับปรุง
การบริการและลูกคาสัมพันธ 
สัมพันธ และแผนเพิ่มลูกคาของ 
กปภ.สาขา 

- จัดสรรทรัพยากรให กปภ.เขต 
และ กปภ. สาขาอยางเพียงพอ
ในการปฏิบัติตามแผนปรับปรุง
การบริการและลูกคาสัมพันธ 
สัมพันธ และแผนเพิ่มลูกคาของ 
กปภ.สาขา เช น  จั ด ส รรนั ก
ประชาสัมพันธมาปฏิบัติหนาที่
ใหตรงตามภาระงานที่ ไดรับ
มอบหมาย 
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กระบวนการยอยที่ 2  กระบวนการจัดการขอรองเรียน 

 
กระบวนการจัดการขอรองเรียน เปนกระบวนการในการจัดการขอรองเรียนจากทุกชองทางของ  

กปภ.ไดรับการแกไขอยางทันทวงทีและมีประสิทธิผลเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของลูกคากลับคืนมา โดยมีขั้นตอน
การดําเนินงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ และเอกสารที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ทุกวัน สสล. และ กปภ.สาขารับเรื่องรองเรียน / ตรวจสอบ/คนหาขอมลู (กรณีขอมูล 
ไมเพียงพอติดตอผูรอง/ผูเกี่ยวของ) สําหรับการจําแนกประเภทเรื่องรองเรียนใหแบงเปน (1) ขอสอบถามทั่วไป 
(แจงเหตุ/ขอมูล/ขอเสนอแนะ/ชมเชย) (2) ขอรองเรียน หากเปนขอสอบถามทั่วไปสามารถแจงผูรองและปดงานทันท ี

ขั้นตอนที่ 2  ทุกวัน สสล. และ กปภ.สาขา บันทึกจํานวนนับและกําหนดเวลา SLA (เวลาเริ่มตนถึง 
เวลาสิ้นสุด)   

ขั้นตอนที่ 3  ทุกวัน  กลส. ติดตามผลการแกไขปญหาใหแลวเสร็จภายใน SLA ที่กําหนด หากการ 
จัดการขอรองเรียนไมเปนไปตาม SLA  จะติดตาม ผจก.กปภ.สาขา ผอ.กปภ.เขต และรองผูวาการภาค ตามลําดับ 

 ขั้นตอนที่ 4 ทุกวัน กลส. แจงลูกคาทันทีที่ไดรับแจงจาก กปภ.สาขาวาดําเนินการแลวเสร็จ 
 ขั้นตอนที่ 5  ทุกวัน กลส.  โทรศัพทสอบถามความพึงพอใจของลูกคาตอการแกปญหารองเรียน 

ทุกรายเพื่อเปนขอมูลปอนกลับนําไปปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของ กปภ.สาขาใหทันทวงที 
 ขั้นตอนที่ 6 ทุกวัน สสล. และ กปภ.สาขาบันทึกขอมูลขอรองเรียนในระบบ  OIS เพื่อ 

รายงานผลการแกไขปญหา 
 ขั้นตอนที่ 7  ทุกวัน กลส. โทรศัพทสอบถามความพึงพอใจของลูกคาและตรวจสอบการ 

ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กปภ.ของผูที่เกี่ยวของ โดย สุมตัวอยางสอบถามใหครบถวนตามจํานวนที่กําหนด 
 ขั้นตอนที่ 8  ทุกวัน กลส. รวบรวมผลการจัดการขอรองเรียนของแตละ กปภ.เขต สงให  

กปภ.เขต 1- 10 ทราบ  
 ขั้นตอนที่ 9 ทุกไตรมาส กลส. รวบรวมผลการจัดการขอรองเรียนในภาพรวมองคกรรายงาน  

ครส.เพื่อสั่งการสายงานวิเคราะหตนเหตุของปญหาเพื่อแกไขและปองกันไมใหเกิดซ้ํา 
ขั้นตอนที่ 10 ทุกเดือนกันยายน กลส. ติดตามประเมินประสิทธิผลกระบวนการจัดการขอ 

รองเรียนโดยใชปจจัยนําเขาคือตัวชี้วัดผลลัพธและตัวชี้วัดกระบวนการทํางาน 
ตัวชี้วัดผลลัพธคือ ระดับความพึงพอใจของลูกคาตอความรวดเร็วของการแกปญหาขอรองเรียน  

ไมต่ํากวา 3.80 (คะแนนเต็ม 5)  
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CP12

ตารางที่ 2 - 3  
แสดงกระบวนการยอยที่ 2 กระบวนการจัดการขอรองเรียน 

ตัวชี้วัดกระบวนการทํางาน (KPI In-Process)  
1. จํานวนขอรองเรียนทีไ่ดรับการแกไขตาม SLA  ไมต่ํากวารอยละ 86   
2. รอยละของลูกคาที่พึงพอใจภายหลังไดรับบริการแกปญหารองเรียนจากมิสเตอรประปา  
3. รอยละของลูกคาที่พึงพอใจการตอบสนองขอรองเรียนของเจาหนาที่ PWA Contact Center 1662 ไมต่ํากวา 4.20  
   คะแนน (คะแนนเต็ม 5)  

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 
 ทุกวัน รับเรื่องรองเรียน/ตรวจสอบ/คนหาขอมูล (กรณีขอมูลไมเพียงพอ

ติดตอผูรอง/ผูเกี่ยวของ) สําหรับการจําแนกเรื่องรองเรียนใหแบงเปน 
(1) ขอสอบถามทั่วไป/แจงเหตุ/ขอมูล/ขอเสนอแนะ/ชมเชย) (2) ขอ
รองเรียน หากเปนขอสอบถามทั่วไปสามารถแจงผูรองและปดงานทันท ี
CP1 :  จําแนกประเภทเรื่องรองเรียนและขอสอบถามอยางถูกตอง
และถามขอมูลลูกคาใหครบถวน 

สสล. 
กปภ.สาขา 

 

 ทุกวัน บันทึกจํานวนนับและกําหนดเวลา SLA   
CP2 : กําหนดเวลา SLA เริ่มตนถึงเวลาสิ้นสุด  

สสล. 
กปภ.สาขา 

รายงานจํานวนขอ
รองเรยีนตามประเภทขอ
รองเรียนและ  SLA 

 ทุกวัน ขอรองเรียนที่ตองสงให กปภ.สาขาดําเนินการแกไขใหกองลูกคาสัมพันธ 
(กลส.) ดําเนินการทันทีนับจากเวลาที่ลูกคารองเรียน (สําเนาให กปภ.เขตที่
สังกัดทราบดวย) 
CP3 : กลส. สงเรื่องให กปภ.สาขาดําเนินการทันทีนับจากเวลาที่
ลูกคารองเรียน 

สสล. 
กปภ.สาขา 

 

 ทุกวัน กปภ.สาขาดําเนินการแกไขที่หนางานใหแลวเสร็จภายใน SLA ที่กําหนด 
CP4 : กปภ.สาขาดําเนินการตาม SLA ที่กําหนด 

สสล. 
กปภ.สาขา 

 

 ทุกวัน ติดตามผลการแกไขปญหาใหแลวเสร็จภายใน SLA ที่กําหนด หากการ
จัดการขอรองเรียนไมเปนไปตาม SLA  ให กลส.ติดตาม ผจก.กปภ.
สาขา ผอ.กปภ.เขต และรองผูวาการภาคตามลําดับ CP5 : ติดตามผล
การแกไขปญหาใหแลวเสร็จภายใน SLA ที่กําหนด 

สสล. (กลส.) 
ผอ.กปภ.เขต 

รปก. 

 

 ทุกวัน แจงลูกคาทันที่ที่ไดรับแจงจาก กปภ.สาขาวาดําเนินการแลวเสร็จ 
 CP6 :  สงขอความสั้นหรือโทรศัพทแจงลูกคาทุกราย 

สสล. (กลส.) 
 

 

 ทุกวัน โทรศัพทสอบถามความพึงพอใจของลูกคาตอการแกปญหารองเรียน
เพื่อเปนขอมูลปอนกลับนําไปปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของ 
กปภ.สาขาใหทันทวงที 
CP7 : สอบถามความพึงพอใจของลูกคาตอการแกปญหารองเรียนทุกราย 

สสล. (กลส.) 
 

ขอมูลปอนกลับความ
พึงพอใจของลูกคา 

 ทุกวัน บันทึกขอมูลรองเรียนในระบบ OIS เพื่อรายงานผลการแกไขปญหา
เปนประจําทุกวัน CP8 : บันทึกขอมูลรองเรียนในระบบ OIS ทกุวัน 

สสล. (กลส.) 
กปภ.สาขา 

รายงานขอรองเรียนที่
แกปญหาแลวเสร็จ 

  

ทุกวัน 

โทรศัพทสอบถามความพึงพอใจของลูกคาและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามาตรฐาน กปภ.ของผูที่เกี่ยวของ  
CP9 : สุมตัวอยางสอบถามครบถวนตามจํานวนที่กําหนด 

สสล. (กลส.) 
 

ขอมูลปอนกลับความ
พึ งพอใจของลูกค า
และการปฏิบัติตาม
มาตรฐานของผู ที่
เกี่ยวของ  

 ทุกวัน รวบรวมผลการจัดการขอรองเรียนของแตละ กปภ.เขต สงให กปภ.
เขต 1-10 ทราบทุกสิ้นเดือน 
CP10 : รวบรวมผลครบถวนและตามกําหนดเวลา 

สสล. (กลส.) 
 

 

 ราย 
ไตรมาส 

รวบรวมผลการจัดการขอรองเรยีนในภาพรวมองคกรรายงาน ครส.เพื่อสั้งการ
สายงานวิเคราะหตนเหตุปญหาเพื่อแกไขและปองกันไมใหเกิดซ้ํา  CP 11 
: วิเคราะหเสียงของลูกคาใหรอบดานเพื่อแกไขและปองกันปญหา 

สสล. (กลส.) 
 

รายงานผลการจัดการ
ขอรองเรียน 

 เดือน
กันยายน 

ติดตามประเมินประสิทธิผลกระบวนการจัดการขอรองเรียน  
CP12 : ใชปจจัยนําเขาคือตัวชี้วัดผลลัพธและตัวชี้วัด
กระบวนการทํางาน 
 

สสล. (กลส.) 
 

 

รับเรือ่งและ
จําแนกเรือ่ง
รองเรียน 

บันทกึขอรองเรียน 

แจง กปภ.สาขา
ดําเนนิการแกไข 

ลงพืน้ที่หนางานแกปญหา 

ติดตามแผลการแกไข
ปญหา 

SMS / โทรศพัทแจงลกูคา 

โทรศพัทสอบถามความ 
พึงพอใจ 

บันทกึขอมูลลงระบบ OIS 

โทรศัพทสอบถาม
ความพึงพอใจและ

ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 

รวบรวมผลการจัดการขอ 
รองเรียนให กปภ.เขต ทราบ 

รายงานผลการจดัการ
รองเรียนตอ ครส. 

ติดตามประเมนิ
ประสิทธผิล
กระบวนการ 

เริ่มตน 

จบ 

CP1 

CP2 

CP3 

CP4 

CP5 

CP6 

CP7 

CP8 

CP9 

CP10 

CP11
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ตารางที่ 2 - 4 
แสดงจุดออน / ความเสี่ยง / ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 

กระบวนการยอยที่ 2 กระบวนการจัดการขอรองเรียน 
 

ความเสี่ยง สาเหต ุ มาตรการ / แผนปรับปรุง 
การจัดการขอรองเรียนไมมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ชองทางรับเรื่องรองเรียนลูกคาของ  
กปภ. ยั งไม สะท อนพฤติ กรรมที่
หลากหลายของลูกคาทุกกลุม 

ทบทวนชองทางรับเรี่องรองเรียนลูกคา
ประจําทุกป เพื่ อปรับปรุงใหสะทอน
พฤติกรรมที่หลากหลายของลูกคาทุกกลุม 

ไมมรีะบบการจัดการดานฐานขอมูล 
ลูกคาอยางมี ประสิทธิภาพ/ ระบบดาน  
IT เชน CIS GIS ไมสมบูรณ 

พั ฒ น าร ะบ บ  IT เพื่ อ รอ งรั บ ก า ร
ใหบริการ 

ลูกคาใหมีความสมบูรณมากขึ้น 
ผูรับผิดชอบแตละชองทางรองเรียนขาด
ทักษะที่จําเปนในการรับเรื่องรองเรียน  

1.จัดทําขอกําหนดของผูรับผิดชอบแตละ 
   ชองทางรองเรียนใหเปนมาตรฐานปฏิบัต ิ
   ทั่วทั้งองคกร 
2. คัดเลือกผูมีความเหมาะสมในการ 
   รับผิดชอบแตละชองทางรองเรียน  
   ตลอดจนพัฒนาและเพิ่มทักษะ 
   ความสามารถในการรับเรื่องรองเรียน 
   อยางมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานระบบรับเรื่อง 
รองเรียนของ กปภ. ไมปฏิบัติตาม 
ขั้นตอน/คูมือที่กําหนด 

1.จัดทํา/ปรับปรุงคูมือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในระบบรับเรื่องรองเรียน
ของ กป ภ . ให เข า ใจ ง าย  อบ รม
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และหนวยงาน
ตนสังกัดกํากับดูแลใหปฏิบัติอยาง
จริงจัง   

2. ถ ายทอดขอกําหนดในการแกไข
ปญหาขอรองเรียนให แกผู ส งมอบ 
เชน บริษัทเอกชนดําเนินงานดานการ
บริหารจัดการน้ําสูญเสียและกํากํากับ
ดูแลใหปฏิบัติอยางจริงจัง   

กําหนด SLA ที่ไมสะทอนการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ กปภ.อยางแทจริง 

กําหนด SLA ที่สามารถปฏิบัติไดจริง โดย
พิจารณาปจจัยนําเขาใหครบถวนและรอบ
ดาน 

ไมมีการกําหนดนโยบาย/แนวทาง
ปฏิบัติ เมื่อมีการดําเนินงานดานขอ
รองเรียนที่เกินกําหนด SLA 

กําหนดแนวทางและผูรับผิดชอบติดตามที่
ชัดเจน กรณีขอรองเรียนเกินกําหนด SLA 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 26 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

กระบวนการยอยที่ 3 กระบวนการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อปกปองภาพลักษณ กปภ. ในภาวะวิกฤติ 

กระบวนการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื ่อปกปองภาพลักษณ กปภ. ในภาวะวิกฤติ เปน
กระบวนการที่มุงเนนการดําเนินการประชาสัมพันธในเชิงรุกเพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีใกลชิดชุมชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่เกิดสถานการณไมปกติซึ่งสงผลกระทบตอลูกคาและประชาชน โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ และเอกสารที่เกี่ยวของดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  กปภ.สาขารับทราบเหตุที่สงผลกระทบตอภาพลักษณ 
ขั้นตอนที่ 2 กปภ.สาขาลงพื้นที่หนางานเพื่อตรวจสอบสาเหตุของปญหาและกําหนดแนวทาง

แกปญหา 
ขั้นตอนที่ 3   
1) กปภ. สาขาแจงสถานการณและสาเหตุโดยเรงดวนใหหนวยงานดังนี้ 

1.1 หนวยงานราชการและ อปท.ในพื้นที่พรอมแนวทางแกไข   
1.2 ทําความเขาใจเบื้องตนกับสื่อมวลชนทองถิ่น  

                           1.3 แจง Contact Center 1662  
     1.4 รายงาน ผอ.กปภ.เขต  

           2)  ดําเนินการแกปญหาลูกคาใหแลวเสร็จตามหลักลูกคาสัมพันธ 
           3) รายงานผลภายหลังแกปญหาแลวเสร็จใหหนวยงานตามขอ 1.1 – 1.4 ทราบ 

ขั้นตอนที่ 4  กปภ.เขตแจงการดําเนินการแกปญหาใน  Line : War Room และรายงานให 
รปก.ทราบ 

ขั้นตอนที่ 5 รปก. รายงานให ผวก. ทราบ 
ขั้นตอนที่ 6 สสล.ประเมินขอมูลที่ไดรับแจงใน War Room เพื่อแจงหนวยงานในสังกัด (กสอ. 

และ กลส.) ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
ขั้นตอนที่ 7  
1) กลส. ดําเนินการดานลูกคาและใชหลักการมวลชนสัมพันธ เชน ลงพื้นที่ในกรณีมีลูกคา

ประทวง 
2) กสอ. ดําเนินการบริหารงานขาวและสื่อมวลชนโดย 

2.1 ใชเครื่องมือสื่อสารแบบบูรณาการ (IMC) เพื่อการประชาสัมพันธที่เหมาะกับ 
          สถานการณ เชน ขาวประชาสัมพันธ การแถลงขาว โฆษณา 
      2.2 ทําความเขาใจกับสื่อมวลชนสวนกลาง 
       2.3  เผยแพรขาวใหแกสื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน กลุมไลน   ผูจัดการ กลุมไลน War   
               Room (ผาน สสล.) 
ขั้นตอนที่ 8   กสอ. ติดตามขอมูลปอนกลับจากสื่อมวลชนและแจงผูเกี่ยวของ 

ตัวชี้วัดผลลัพธคือระดับทัศนคติของลูกคาและประชาชนที่มีตอภาพลักษณ กปภ. ไมต่ํากวา 4.20  
คะแนน (คะแนนเต็ม 5) 

 
 
 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 27 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

ตารางที่ 1 – 5  
แสดงกระบวนการยอยที่ 3 กระบวนการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อปกปองภาพลักษณ กปภ. ในภาวะวิกฤติ 

ตัวชี้วัดกระบวนการทํางาน (KPI In-Process)  
- กปภ.สาขา และ กสอ.ทําความเขาใจกับสวนที่เกี่ยวของภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากรับทราบเหตุ = 100% 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 28 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

ตารางท่ี 6  
แสดงจุดออน / ความเสี่ยง / ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 

กระบวนการยอยที่ 3 กระบวนการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อปกปองภาพลักษณ กปภ. ในภาวะวิกฤติ 
ความเสี่ยง สาเหต ุ มาตรการ / แผนปรับปรุง 

การดําเนินการประชาสัมพันธ
ผ านสื่ อมวลชนและสื่ อสั งคม
ออนไลนไมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ขอมูลดิบสําหรับเขียนขาว
ประชาสัมพันธไมถูกตอง ครบถวน 
และไมทันเหตุการณ 

1. ตรวจสอบขอมูลและเปรียบเทียบ
ขอมูลจากหลายแหลง 

2. มีการตรวจสอบในทุกลําดับชั้นบังคับ
บัญชา 

การสงขาวประชาสัมพันธไมเขาถึง
กลุมสื่อมวลชน 

1.  เพิ่มชองทางในการสงใหทันสมัยและ
เขาถึงสื่อมวลชน  นอกเหนือจาก
โทรสารซึ่งเปนชองทางเดิม คือ E-
mail และกลุมไลนสื่อมวลชน 

2.  สรางรูปแบบไฟลใหเหมาะสมเพื่อให
สื่อมวลชนสามารถนําไปใชเผยแพรโดย
ทันท ี โดยไมตองเสียเวลาพิมพซํ้าอีก 

3.  สรางความสัมพันธกับสื่อมวลชนโดย
รวมกิจกรรม  หรือสนับสนุนกิจกรรม
ของสื่อในโอกาสตางๆ  

สื่อมวลชนขอสัมภาษณดวน  อาจทํา
ใหแหลงขอมูลจัดสงขอมูลกระชั้น
ชิด  กระทบตอการเรียบเรียงขอมูล
ประกอบการสัมภาษณซึ่ งอาจ
ลาชาและไมครบถวน 

1. ประสานงานกับสื่อมวลชนลวงหนาเสมอ 
2.  ประสานงานหนวยงานแหลงขอมูลที่ใช

ในการประกอบการสัมภาษณ  เขารวมฟง
การสัมภาษณเพื่อใหรายละเอียดเพิ่มเติม
แกผูวาการระหวางการสัมภาษณ ในกรณี
ที่สื่อมวลชนสัมภาษณเรงดวนหรือเปน
เรื่องที่ตองการขอมูลเชิงลึก 

การนําเสนอขาวสารกิจกรรมและ
ภารกิจของ กปภ. ผานสื่อสังคม
ออนไลน หรือ Facebook ไมทัน
เหตุการณ 

1.   กปภ. เขต/สาขาที่รับผิดชอบพ้ืนที่
ตองสงรูปและขอมูลในกรณีท่ีผูวาการ
ลงพื้นที่อยางรวดเร็วที่สุด 

2.  ประสานงานขอไฟลรูปและสัมภาษณเก็บ 
    ประเด็นขอมูลหลังจากกิจกรรมแลวทันที 

การเชิญสื่อมวลชนมางานแถลง
ขาวและกิจกรรมพิ เศษมีความ
กระชั้นชิดทําใหสื่อลงหมายขาวไม
ทัน 

1. ตองจัดกําหนดการแถลงขาวหรือ
กิจกรรมพิเศษอยางนอยลวงหนา 2 วัน 

2. ในการตรวจสอบในทุกลําดับชั้นผูบังคับ 
บัญชาตองทําอยางรวดเร็ว 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 29 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

กระบวนการยอยที่ 4 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ CSR ของ กปภ. 

กระบวนการการจัดทําแผนปฏิบัติการ CSR ของ กปภ. เปนกระบวนการที่ กปภ. จัดทําขึ้นทุกป ให
สอดรับกับแผนงานระยะยาวความรับผิดชอบตอสังคมของ กปภ. เพื่อใหทุกสายงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ โดย
การขับเคลื่อนงาน CSR จะมุงเนนใน 3 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมพัฒนาชุมชน ดานการรักษาสิ่งแวดลอม 
และดานการใสใจผูบริโภค โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ และเอกสารที่
เกี่ยวของดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  กอนเริ่มปงบประมาณใหม กลส. จัดทํารางแผนปฏิบัติการ CSR ประจําป โดยมีปจจัย
นําเขาคือแผนยุทธศาสตรองคกรและแผนระยะยาว CSR ของ กปภ. (5 ป) 

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการบริหารจัดการความรับผิดชอบตอสังคมของ กปภ. (คบร.) เห็นชอบใน
หลักการรางแผนปฏิบัติการ CSR ประจําป โดยมีขั้นตอนยอยคือ  

1) พิจารณาวงเงินงบประมาณ โดย ฝวง. 
2) สนอกิจกรรมและพื้นที่ดําเนินการ โดย กปภ.เขต 1- 10 และ ฝวค. 

ขั้นตอนที่ 3 คบร.เห็นชอบแผนปฏิบัติการ CSR ประจําป และนําเสนอคณะอนุกรรมการ CG & 
CSR  พิจารณา 

ขั้นตอนที่ 4  คณะอนุกรรมการ CG & CSR เห็นชอบแผนปฏิบัติการ CSR ประจําปและ
นําเสนอคณะกรรมการ กปภ. เพื่อทราบ 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการ กปภ.รับทราบแผนปฏิบัติการ CSR ประจําป 
ขั้นตอนที่ 6 ผวก. สั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินโครงการ CSR ใหบรรลุเปาหมาย 
ขั้นตอนที่  7 ตลอดทั้งปงบประมาณ กปภ.เขต และ กปภ.สาขาดําเนินกิจกรรม CSR ตาม

แผนปฏิบัติการ CSR ประจําป 
ขั้นตอนที่ 8 สิ้นปงบประมาณ กลส.ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

การ CSR ประจําป เพื่อทบทวนและปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติการ CSR ปตอไป 

ตัวชี้วัดผลลัพธคือระดับความพึงพอใจตอโครงการ CSR  ของ กปภ. และระดับความเชื่อม่ันของ
ลูกคาตอบทบาทสนับสนุนการพัฒนาประเทศชาติ การชวยเหลือชุมชน/สังคม และความรับผิดชอบตอสังคมของ 
กปภ. ไมต่ํากวา 4.20 คะแนน (คะแนนเต็ม 5)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 30 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ตารางที่ 2 - 7 

แสดงกระบวนการยอยที่ 4 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ CSR ของ กปภ. 

ตัวชี้วัดกระบวนการทํางาน (KPI In-Process)  
1. การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม CSR สามารถบรรลุคาเปาหมายของแตละโครงการ  
2. ระดับการรับรูตอแตละโครงการ CSR ของ กปภ.  ไมต่ํากวา 4.20 (คะแนนเต็ม 5) 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน /  
Control Point (CP) 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวของ 

 กอนเริ่ม
ปงบประมาณ

ใหม 

จัดทํารางแผนปฏิบัติการ CSR 
ประจําป โดยมีปจจัยนําเขาคือ
แผนย ุท ธศาสตร อ งค ก รและ
แผนระยะยาว CSR ของ กปภ. 
(5 ป)  
CP1 : ใชปจจัยนําเขาใหครบถวน 

กลส.  

  เห็นชอบในหลักการรางแผน 
ปฏิบัติการ CSR ประจําป โดยมี
ขั้นตอนยอยคือ  
1. การพิจารณาวงเงินงบประมาณ 
2. เสนอกิจกรรมและพื้นท่ี 
   ดําเนินการ 

คบร. 
 
 

ฝวง. 
กปภ.ข.1-10 

 

  เห็นชอบแผนปฏิบัต ิการ CSR 
ป ร ะ จํ า ป แ ล ะ นํ า เ ส น อ
คณะ อ น ุก ร ร ม ก า ร  CG&CSR 
พิจารณา 

คบร.  

  เห็นชอบแผนปฏิบัต ิการ CSR 
ป ร ะ จํ า ป แ ล ะ นํ า เ ส น อ
คณะกรรมการ กปภ. เพื่อทราบ 

คณะอน ุ
กรรมการ 
CG&CSR 

 

  รับทราบแ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก าร  CSR 
ประจําป 
 

คณะ 
กรรมการ 

กปภ. 

 

  สั่งการใหหนวยงานที่ เกี่ยวของ
ดํ าเนิ น โครงการ CSR ให บรรลุ
เปาหมาย 
CP2 : จัดทําแนวทางการดําเนินงาน
ใหชัดเจน  

ผวก.  

 ภายใน

ปงบประมาณ 

ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การ CSR ประจําป  
CP3 :  รายงานผลการดําเนินงาน
เปนระยะ 

กปภ.เขต 
กปภ.สาขา 

 

 สิ้นป 
งบประมาณ 

ติดตามและประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ CSR 
ประจําป เพื่อทบทวนและปรับปรุง
การจัดทําแผนปฏิบัติการ CSR ป
ตอไป 
CP4 : รายงายนผลการดําเนินงาน
ตามรอบเวลา และใชป จจัย
นํ า เข า ให ค ร บ ถ ว น ใน ก า ร
ประเมินประสิทธิผล 

กลส.  

 

จัดทํารางแผนปฏิบัติการ CSR 
ประจําป 

เริ่มตน 

CP1 

CP2 

CP3 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 

รับทราบแผนปฏิบัติการ CSR ประจําป 
 

ติดตาม ประเมินผล ทบทวนและ
ปรับปรุง จบ 

สั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

ดําเนินกิจกรรม CSR ตามแผน 
 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 31 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

ตารางที่ 2 - 8  
แสดงจุดออน / ความเสี่ยง / ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 

กระบวนการยอยที่ 4 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ CSR ของ กปภ. 
 

ความเสี่ยง สาเหต ุ มาตรการ / แผนปรับปรุง 
1. การดําเนินโครงการและกิจกรรม

CSR ของ กปภ. ไมไดมาจาก
ความตองการของลูกคาและ
ชุมชน 

กปภ.ดําเนินโครงการ/กิจกรรม  CSR 
ตามสถานการณหรือตามความตองการ
และความพรอมของหนวยงาน 

สํารวจความตองการของลูกคาและ
ชุมชนในการกําหนดพื้นที่ชุมชนและ
โครงการ/กิจกรรม  CSR เพื่อบรรจุใน
แผนปฏิบัติการ CSR ประจําป 

2. กปภ.ไมไดใความสามารถ 
พิเศษขององคกรในการดําเนิน 
โครงการและกิจกรรม  CSR คือ
ความเชี่ยวชาญดานประปา 
การวิเคราะหน้ํา และความ
ใกลชิดชุมชน 

กปภ.ดําเนินโครงการ CSR ตาม
สถานการณ หรือความตองการของ
ลูกคา ซึ่งอาจไมใชความสามารถพิเศษ
ขององคกร 

การกําหนดโครงการ/กิจกรรม  CSR  ของ 
กปภ.  ตองเปนความสามารถพิเศษของ
องคกรดวย 

3. ภาพลักษณดาน CSR ของ  
    กปภ. ไมชัดเจน 

โครงการ CSR ของ กปภ. มีความ
หลากหลาย ทําใหภาพลักษณดาน 
CSR ของ กปภ. ไมชัดเจน 

1. กปภ. ควรทําโครงการ CSR ที่เกี่ยวกับน้ํา 
   ทีส่ะทอนเอกลักษณของ กปภ. 

2. 2. ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการ/ 
        กิจกรรม CSR ของ กปภ. อยาง 
       ตอเนื่องเพื่อสรางการรับรูใหแกลูกคา 
       ประชาชน 

4. กปภ.มีการกําหนดแผนงาน     
   โครงการและกิจกรรม CSR    
   แตยังไมมีกรอบเกณฑหรือ 
   แนวทางพิจารณาการสนับสนุน   
   กิจกรรมตามที่ชุมชนรองขอที่ 
   ชัดเจน 

ภารกิจของ กปภ. มีความเกี่ยวของกับ
ชุมชน หรือหนวยงานในพื้นที่ ซึ่งมัก
รองขอให กปภ.สนบัสนุนการดาํเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 

กําหนดกรอบเกณฑการพิจารณาพื้นที่
ชุมชนและกิจกรรมการสนับสนุนชุมชน 
เพื่อให กปภ.ข. 1 – 10 และ กปภ.สาขา 
ยึดเปนแนวทางพิจารณาการสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชน 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 32 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

กระบวนการยอยที่ 5 กระบวนการบริหารงานดานการสื่อสารภายนอกองคกร  

  กระบวนการบริหารงานดานการสื่อสารภายนอกองคกร เปนกระบวนการกระจายขอมูลขาวสาร ให
ขอมูลที่ถูกตอง สรางความเขาใจกับบุคคลหรือองคกรภายนอก โดยมีกลุมเปาหมายหลักไดแก ลูกคาผูใชน้ําของ กปภ. 
และกลุมเปาหมายรอง ไดแก ประชาชนทั่วไปหรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดความรู
ความเขาใจที่จะนําไปสูภาพลักษณที่ดีใหแก กปภ. ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินกิจการตางๆ ขององคกร 
อยางไรก็ตาม การสื่อสารภายนอกเปนการติดตอสื่อสารกับมวลชนกลุมใหญเกือบทั้งประเทศ ดังนั้น การ
สื่อสารผานสื่อมวลชน (Mass Communication) จึงเปนชองทางในการสื่อสารภายนอกที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด เนื่องจากมีความรวดเร็วและครอบคลุมกลุมเปาหมาย เชน วิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร บิลบอรด เปนตน ควบคูไปกับการใชสื่อประชาสัมพันธอื่นๆ ปจจุบัน กปภ.
ไดนําสื่อสังคมออนไลน (Social Media) มาใชในการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารและความเคลื่อนไหว
ขององคกรเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายที่มีรูปแบบวิถีชีวิตหรือไลฟสไตลที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ และเอกสารที่เกี่ยวของ ดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 เดือนมิถุนายน กสอ.ใชปจจัยนําเขาคือ ขอมูลเกี่ยวกับองคกรในดานขาวสาร
จากสื ่อมวลชนสายหลักและสื ่อสังคมออนไลนที ่ม ีผลกระทบตอ กปภ. ทั ้งในแงบวกและแงลบ แผน
ยุทธศาสตรองคกร นโยบาย ผลการดําเนินงานที่ผานมา และทิศทางการดําเนินงานของ กปภ.ในอนาคต 
เพื่อนํามาจัดทําแผนระยะยาวดานประชาสัมพันธของ กปภ. (ราย 5 ป) และนําเสนอให สสล. ผชล. และ/
หรือ ผวก.พิจารณาเห็นชอบ 
  ขั้นตอนที่ 2  เดือนกรกฎาคม กสอ.เสนอแผนระยะยาวดานประชาสัมพันธของ กปภ. 
(ราย 5 ป) ให สสล. ผชล.และ ผวก. พิจารณาเห็นชอบ  
  ขั้นตอนที่ 3 เดือนสิงหาคม กสอ.นําแผนระยะยาวดานประชาสัมพันธของ กปภ. (ราย 5 ป) ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจาก ผวก. มาใชจัดทําแผนประชาสัมพันธประจําปถัดไป และนําเสนอให สสล. ผชล.และ ผวก. 
พิจารณาเห็นชอบ 
  ขั้นตอนที่ 4 เดือนสิงหาคม กสอ.กําหนดเครื่องมือในการประชาสัมพันธในปงบประมาณ
ถัดไป ทั้งแบบที่ใชงบประมาณและไมใชงบประมาณ  
  ขั้นตอนที่ 5 เดือนสิงหาคม กสอ.จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อเสนอของบประมาณ
ทําการของปงบประมาณถัดไป  
  ขั้นตอนที่ 6 ตลอดปงบประมาณ กสอ.ดําเนินการดานโฆษณาประชาสัมพันธใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามแผนประชาสัมพันธ โดยเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานของ กปภ.ในดานตาง ๆ 
เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับทราบความเคลื่อนไหวผานทางสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่องประกอบดวย การจัดทํา
ขาวประชาสัมพันธภายนอก โฆษณาหนังสือพิมพ สปอตโทรทัศน/วิทยุ ผานทางหนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต 
วิทยุ โทรทัศน สื่อสังคมออนไลน (Social Media) แอพพลิเคชั่น “G-News” (ขาวสารภาครัฐ) รายงาน
ประจําป เสียงตามสาย สปอต โฆษณาตูเอทีเอ็ม ขอมูลประกอบการสัมภาษณสื่อมวลชนของผูวาการ กปภ. 
และ บิลบอรด 
  ขั้นตอนที่ 7 ตลอดปงบประมาณ กสอ.ติดตามการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธและโฆษณาให
เปนไปตามที่วางแผนไวทั้งในสวนที่ผานกระบวนการจัดซื้อจัดจางและสวนที่เผยแพรโดยไมคิดคาใชจาย (ขาว
แจกประชาสัมพันธ) และนําเสนอ สสล. ผชล. และ/หรือ ผวก.พิจารณาเห็นชอบ 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 33 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

  ขั้นตอนที่ 8 ตลอดปงบประมาณ กสอ.รวบรวมผลสัมฤทธิ์และรายงานผลการดําเนินงานดาน
ประชาสัมพันธใหสายงาน ผูวาการ และกระทรวงมหาดไทย จํานวน 17 ฉบับ 
  ขั้นตอนที่ 9 เดือนสิงหาคม กสอ.ติดตามประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารงานดานการสื่อสาร
ภายนอกองคกรเพื่อทบทวนแผนประจําป โดยใชปจจัยนําเขาคือตัวชี้วัดผลลัพธและตัวชี้วัดกระบวนการทํางาน  

ตัวชี้วัดผลลัพธ คือ ระดับทัศนคติโดยรวมของลูกคาตอ กปภ. ไมต่ํากวา 4.20 คะแนน  
(คะแนนเต็ม 5) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 34 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

ตารางที ่2 - 9 
แสดงกระบวนการยอยที่ 5 กระบวนการบริหารงานดานการสื่อสารภายนอกองคกร 

ตัวชี้วัดกระบวนการทํางาน (KPI In-Process)  
1. จํานวนขาวประชาสัมพันธของ กปภ.ไมต่ํากวา 50 ขาว/ป ที่สงเผยแพรทางสื่อมวลชน เว็บไซตขาว/ 
    สาระบันเทิง และสื่อสังคมออนไลน  
2. ผูมากดไลคหรือติดตามเพจ Facebook ของ กปภ.สาขาไมต่ํากวารอยละ 10 ของจํานวนลูกคาทั้งหมด 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 
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คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

ตารางที่ 2 - 10  
แสดงจุดออน / ความเสี่ยง / ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 

กระบวนการยอยที่ 5 กระบวนการบริหารงานดานการสื่อสารภายนอกองคกร 
 

ความเสี่ยง สาเหต ุ มาตรการ / แผนปรับปรุง 

การบริหารงานดานการสื่อสาร

ภายนอกองคกรไมมปีระสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

 

ความถูกตองและความทันสมัยของขอมูล

ดิบและการสงขาวประชาสัมพันธผ าน

ช องทางต างๆ ได อย างครบถ วนและ

เหมาะสมแกเวลา 

 

- ตรวจสอบขอมูล และเปรียบเทียบ
ขอมูลจากหลายแหลง  ทั ้งนี ้ ให
ขอขอมูลอางอิงจากหนวยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรงอยางเปน
ลายลักษณอักษร  

- มีการตรวจสอบในทุกลําดับชั้น
บังคับบัญชา 

สื่อมวลชนขอสัมภาษณดวน อาจทําให

แหลงขอมูลจัดสงขอมูลกระชั้นชิด ทําให

การเรียบเรียงขอมูลประกอบการสัมภาษณ

ตองทําแบบเรงดวนไปดวย 

 

- ตรวจสอบขอมูล และใชขอมูล
จากแหลงขอมูลตนทาง  

- มีการตรวจสอบในทุกลําดับชั้น
บังคับบัญชา 

- ประสานหนวยงานแหลงขอมูลที่
ใ ช ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ส ัม ภ าษ ณ  เข า ร ว ม ฟ ง ก า ร
สัมภาษณเพื ่อใหรายละเอียด
เพิ่มเติมแกผู วาการฯ ระหวาง
การสัมภาษณ (กรณีสื่อมวลชน
สัมภาษณเรงดวนหรือเปนเรื่อง
ที่ตองการขอมูลเชิงลึก) 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 36 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

       กระบวนการยอยที่ 6   กระบวนการดานการบริหารงานดานการสื่อสารภายในองคกร 

  กระบวนการดานการบริหารงานการสื่อสารภายใน กปภ. เปนกระบวนการที่มุงเนนการ
สื่อสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ภาพลักษณของ กปภ. ใหแกหนวยงานภายใน กปภ. อยางทั่วถึง เพื่อ
สงเสริมใหพนักงานมีความเขาใจเกี ่ยวกับแนวทางการดําเนินงานของผู บริหาร กปภ. ไปสูพนักงานใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ และเอกสารที่
เกี่ยวของ ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 กสอ. จัดเตรียมขอมูลขาวสารโดยนําปจจัยนําเขา เชน วิสัยทัศนองคกร 
คานิยมองคกร ยุทธศาสตรองคกร ความตองการของพนักงาน ผลสํารวจการสื่อสารภายใน และตรวจสอบ
ความถูกตอง ความครบถวน ทันสมัยและทันเหตุการณ  

ขั้นตอนที่ 2 กสอ. เลือกใชชองทางการสื่อสารภายในใหเหมาะสมกับลักษณะของสื่อท่ีตองการ
เผยแพรภายในองคกร ไดแก 

             2.1 จุลสารสีสันขาว 
             2.2 แผนพับ/โปสเตอร/ปายไวนิล 
             2.3 เสียงตามสาย 
            2.4 Line 
             2.5 Facebook 
       2.6 Website 
       2.7 E-mail 

ขั้นตอนที่ 3 กสอ. ผลิตสื่อใหเหมาะสมกับชองทางการสื่อภายใน โดยออกแบบรูปแบบการ
นําเสนอใหนาสนใจ ปริมาณ และความถี่ที่เหมาะสม 

ขั ้นตอนที ่ 4 กสอ. เผยแพรขอมูลขาวสารทางชองทางสื่อสารภายใน ใหทันเวลา รวดเร็ว 
กระชับ และฉับไว 

ขั้นตอนที่  5 กสอ. ดําเนินการสํารวจคุณภาพในการสื่อสารภายในปละ 1 ครั้ง ใหเสร็จ
ภายในสิ้นปงบประมาณ  

ขั้นตอนที่ 6 กสอ. ดําเนินการวิเคราะหผลสํารวจคุณภาพการสื่อสารภายในเพื่อประเมิน
ประสิทธิผลและทบทวนเพื่อปรับปรุงกระบวนการสื่อสารภายในปตอไป 

ตัวชี้วัดผลลัพธคือคะแนนเฉลี่ยการประเมินของพนักงานตอคุณภาพการสื่อสารภายในของ 
กปภ.  ไมต่ํากวา 8 คะแนน (คะแนนเต็ม 10)  



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 
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คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

ตารางที่ 2 - 11 
แสดงกระบวนการยอยที่ 6   กระบวนการดานการบริหารงานดานการสื่อสารภายในองคกร 

ตัวชี้วัดกระบวนการทํางาน (KPI In-Process)  
- ดําเนินการเผยแพรขาวสารไดทันตามกําหนดเวลาและครบถวนตามจํานวนที่กําหนดไว 100% 

 
 

 

 

 

   



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 38 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

ตารางที่ 2 - 12  
แสดงจุดออน / ความเสี่ยง / ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 

กระบวนการยอยที่ 6 กระบวนการดานการบริหารงานดานการสื่อสารภายในองคกร 
 

ความเสี่ยง สาเหต ุ มาตรการ / แผนปรับปรุง 

การดําเนินการบริหารงานดานการ 
สื่อสารภายในไมมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

1.ขอมูลดิบสําหรับผลิตสื่อ
ภายใน ไมครบถวนและ ไม
ทันเหตุการณ 

2.การสื่อสารภายในไมสามารถ 
   เขาถึงกลุมกลุมเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
3.กลุมเปาหมายบางกลุม
ปฏิเสธการรับรูขอมูลขาวสาร 

1. ตรวจสอบขอมูลกับผูเกี่ยวของ เพื่อ 
   สรางContent ที่สําคัญและถูกตอง 
 
2.1 เลือกใชชองทางกลุมไลนทีส่ภาพแวดลอม   
     ปจจุบันสามารถเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย  
     ไดมากกวาชองทางอื่น ๆ 
2.2 ผวก. ขอความรวมมือผูบังคับบัญชา

แชรขอมูลและสื่อสารสองทางกับ
ผูใตบังคับบัญชาทุกคน 

2.3 เพิ่มชองทางเสริมผานทาง 
Facebook 

 
3.1 พัฒนารูปแบบการนําเสนอใหสั้นกระชับ  
     เขาใจงาย สวยงามและนาสนใจ 
3.2 ควบคุมปริมาณของขาวสารตอวัน 
     ไมใหมากจนเกินไป 
3.3 ประเมินผลทุกปเพื่อปรับปรุงระบบ 
     สื่อสารภายในอยางตอเนือง 
3.4 กําหนดผูรับผิดชอบดานการสราง 
     Content ดานการออกแบบการ 
     นําเสนอใหโดนใจ ดานการจัดการ 
     ความถี่และชวงเวลาในการเผยแพร 
3.5 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบติดตามและ 
     ตอบขอซักถามของกลุมเปาหมาย 

 
 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 
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คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

บรรณานุกรม 
1. ระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม 

2. แผนยุทธศาสตรองคกรของการประปาสวนภูมิภาค (ระยะ 3 ป) พ.ศ. 2563 – 2565 

3. คูมือพนักงาน กปภ. เรื่องมาตรฐานลูกคาสัมพันธของ กปภ.   

4. คูมือปฏิบัติงาน Operating Manual เรื่องมาตรฐานลูกคาสัมพันธของ กปภ. 

5. คูมือปฏิบัติงาน ศูนยประปาทันใจ โครงการประปาทันใจ 

6. คูมือมิสเตอรประปา รอบรู สูบริการที่เปนเลิศ 

7. คูมือพนักงาน กปภ. มาตรฐานการตอบขอสงสัย/ขอรองเรียนของลูกคาผูใชน้ํา 

8. คูมือพนักงานการประปาสวนภูมิภาค เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานในระบบรับเรื่องรองเรียน

ของ กปภ. ตามแผนยุทธศาสตรองคกรของ กปภ. (ฉบับที่ 2) ป 2555 – 2559 

9. คูมือการใหบริการประชาชน 

10. บันทึกที่ มท 55020/138 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เรื่องการประชาสัมพันธเชิงรุกของ กปภ. 

11. รายงานความยั่งยืน กปภ. ประจําป 2561  และ 2562 

12. แผนงานระยะยาวความรับผิดชอบตอสังคมของ กปภ. ป 2560 – 2564 

13. แผนปฏิบัติการ CSR ประจําป 2563 

14. แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ ประจําป 2563 

15. แผนระยะยาวดานประชาสัมพันธ กปภ. (ป 2560 – 2564)  

16. แผนปรับปรุงการบริการและลูกคาสัมพันธประจําป ระดับ กปภ.เขต 

17. แผนปรับปรุงการบริการและลูกคาสัมพันธประจําป ระดับ กปภ.สาขา 

18. แผนเพิ่มลูกคาใหมของ กปภ.สาขา 

 
 
 
 
 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 40 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 
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คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 42 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 
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คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 44 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 
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คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 
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คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 
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ภาคผนวก 2 

ระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ  

และคูมือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 48 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

2.1 กระบวนการทํางานยอย ที่ 1 กระบวนการสรางความสัมพันธกับลูกคา 

 
ระเบียบ / ขอบังคับ / คําสั่ง / คูมือการปฏิบัติงาน เลขที ่ ลงวันที ่

1.  คูมือพนักงาน กปภ. เรื่องมาตรฐานลูกคาสัมพันธของ กปภ.   มท 55012/190 5 ก.ค.2554 

2  คูมือปฏิบัติงาน Operating Manual เรื่องมาตรฐานลูกคาสัมพันธของ กปภ. มท 55020/18 13 มี.ค.2557 

5 การดําเนินงานตามมาตรฐานลูกคาสัมพันธของ กปภ. ประจําปงบประมาณ 

2563 

มท 55021/931  13 ก.พ. 2563 

 

2.2 กระบวนการทํางานยอย ที่ 2 กระบวนการจัดการขอรองเรียน 
 

ระเบียบ / ขอบังคับ / คําสั่ง / คูมือการปฏิบัติงาน เลขที ่ ลงวันที ่

1. คูมือปฏิบัติงาน ศูนยประปาทันใจ โครงการประปาทันใจ มท 55020/37 2 ก.พ. 2561 

2. คูมือมิสเตอรประปา รอบรู สูบริการที่เปนเลิศ มท 55020/290 2 ธ.ค. 2559 

3. คูมือพนักงาน กปภ. มาตรฐานการตอบขอสงสัย/ขอรองเรียนของลูกคาผูใชน้ํา มท 55020/268 13 ก.ย. 2554 

4. คูมือพนักงาน กปภ.  มาตรฐานการจัดการขอรองเรียนของ กปภ. - เมษายน 2563 

5. คูมือการใหบริการประชาชน - 17 ก.ค.2558 

 

2.3 กระบวนการทํางานยอยที่ 3 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ CSR ของ กปภ. 
 

ระเบียบ / ขอบังคับ / คําสั่ง / คูมือการปฏิบัติงาน เลขที ่ ลงวันที ่

1. รายงานความยั่งยืน กปภ. ประจําป 2562 มท 55020/227 24 ส.ค. 2563 

2. แผนงานระยะยาวความรับผิดชอบตอสังคมของ กปภ. ป 2560 – 2564 มท 55020/26 15 ก.พ. 2560 

3.   แผนปฏิบัติการ CSR ประจําป 2563 มท 55020/4782  21 ส.ค. 2562 

 
 
   



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 49 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

ตัวอยางแบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    แบบฟอรมในภาคผนวกนี้ ใชในการรับฟงลูกคาและสรางความสัมพันธกับลูกคา ประจําป 
งบประมาณ 2563 ซึ่งจะมีการทบทวนทุกปและอาจปรับปรุงเนื้อหาบางสวนไดตามความเหมาะสมในปงบประมาณ
ตอไป 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 50 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 51 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 52 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 53 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 54 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 55 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 56 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 57 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 58 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 59 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 60 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 61 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

แบบฟอรมชี้แจงการปรับปรุงคูมือกระบวนการทํางานที่สําคัญ  
ประจําป 2563 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 62 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

แบบฟอรมชี้แจงการปรับปรุงคูมือกระบวนการทํางานที่สําคัญ ประจาํป 2563 
กระบวนการใหบริการและสรางความสมัพันธกับลูกคา 

ลําดับ

ที ่

กระบวนการ

ทํางานยอย 

การทบทวน ปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง ผลของการปรับปรุง

ที่คาดวาจะไดรับ 

1 
 

กระบวนการจัดการ
ขอรองเรียน 

ปรับปรุงคาตัวชี้วัดกระบวน 
การทํางาน (KPI In-Process)  
จํานวนขอรองเรียนที่ ได รับการ 
แกไขตาม SLA  
จากเดิม ไมต่ํากวารอยละ 85  
แกไขเปน ไมต่ํากวารอยละ 86 

ปรับปรุงใหมีความ
เหมาะสมและสอดคลอง
กับสถานการณในปจจุบัน 

สามารถปฏิบัติงาน 
และประเมินผลงาน 
ตามตัวชีว้ัด 
กระบวนการทํางาน  
(KPI In-Process) ได 
ถูกตอง ชัดเจนมาก 
ยิ่งขึ้น 

2 

 

กระบวนการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ CSR 
ของ กปภ. 
 

ปรับปรุงคาตัวชี้วัดกระบวน 
การทํางาน (KPI In-Process)  
ระดับการรับรูตอแตละโครงการ 
CSR ของ กปภ.   
จากเดิม  ไมต่ํากวา 4.15  
          (คะแนนเต็ม 5) 
 แกไขเปน ไมต่ํากวา 4.20  
              (คะแนนเต็ม 5) 

ปรับปรุงคาตัวชี้ วัด ให
สูงขึ้นเพื่อเพื่อยกระดับ
การดํ า เนิ น งานด าน 
CSR ของ กปภ. 

ลูกคาประชาชนรับรู
ภาพลักษณดาน CSR 
ของ กปภ. 

3 ภาคผนวก 3 - ปรับปรุงแบบฟอรม แบบสํารวจ    
  ในการรับฟงลูกคาและการ 
  รายงานผล ดังนี ้
1. จากเดิม แบบสํารวจความตองการ

ของผูมีสวนไดสวนเสียประจําป 
2562 แกไขเปน แบบสํารวจ
ความคิดเห็นและความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดสวนเสยีประจําป 2563 
(แกไขในสวนขอ 2 ขอคําถาม) 

2. จากเดิม แบบสํารวจความตองการ
ใชน้ําประปาลูกคาในอนาคต 
ประจําป 2562 แกไขเปน แบบ
สํารวจความตองการใชน้ําประปา
ลูกคาในอนาคต ประจําป 2563 
(แกไขในสวน ขอ 1. ขอมูลทั่วไป 
และขอ 3 สาเหตุที่ทานยังไมใชน้ําฯ 

ปรับปรุงใหถูกตองเปน

ปจจุบัน 

ผูปฏิบัติงานสามารถ 
ปฏิบตัิงานไดอยาง 
ถูกตอง และม ี
ประสิ ทธิ ภ าพม า ก
ยิ่งขึ้น 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนา 63 จาก 63 
 

คูมือกระบวนการใหบริการและสรางความสัมพันธกับลูกคา การประปาสว่นภมูิภาค  

 

ลําดับ

ที ่

กระบวนการ

ทํางานยอย 

การทบทวน ปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง ผลของการปรับปรุง

ที่คาดวาจะไดรับ 

  3. จากเดิม แบบรายงานการ
ติดตามขอมูลปอนกลับทันที 
(Feedback) จาก “ลูกคาราย
เดิม” แกไขเปน แบบรายงาน
การติดตามขอมูลปอนกลับ
ทันที (Feedback) จาก 
“ลูกคารายเดิม” (กรณี
รองเรียน) 

4. จากเดิม แบบรายงานการ

ติดตามขอมูลปอนกลับ 

(Feedback) จาก “ลูกคาราย

ใหม” แกไขเปน แบบรายงาน

การติดตามขอมูลปอนกลับ

ทันที (Feedback) จาก 

“ลูกคารายใหม” (กรณีติดตั้ง

ประปาใหม) 

  

 


