
เรื่องชวนรูเพื่อพี่ๆ

 มิสเตอรประปา 

กองลูกคาสัมพันธ
การประปาสวนภูมิภาค               



 กปภ. ทําอะไร ?

 พื้นที่บริการของ กปภ.

การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.)

“ผูใชนํ้าประทับใจในคุณภาพ
 และบริการที่เปนเลิศ”

        

ใหบริการน้ําประปาในเขตพื้นท่ี 74 จังหวัด 
(ไมรวมกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ)

234 สาขา

10 เขต

5 ภาค

        
กปภ. แบงพื้นท่ีใหบริการ 74 จังหวัดเปน 

        
มีขอบเขตความรับผิดชอบ

        
 มีสํานักงานใหบริการลูกคาท่ัวประเทศ

     วิสัยทัศน กปภ.         
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       ประเภทที่ 1 
  

       ประเภทที่ 2 
  

       ประเภทที่ 3 
  

       
กลุมที่อยูอาศัย 

 

       

มีสัดสวน 80%  
       

มีสัดสวน 16%  

       

มีสัดสวน 4%  

 
กลุมราชการ
และธุรกิจขนาดเล็ก  
  

 
กลุมรัฐวิสาหกิจ
อุตสาหกรรม
และธุรกิจขนาดใหญ  
  

4,445,246  ราย / ครัวเรือน
        

กปภ. มีลูกคาหรือผู  ใชน้ํา 

        
(ขอมูล ณ ตุลาคม 2561) 

        
แบงลูกคาออกเปน 3 ประเภท 

     

    มีจํานวนเทาไหร ?
 ลูกคา กปภ.
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4,445,246  ราย / ครัวเรือน

     

 รองเรียนที่ ไหนไดบาง ?
 ลูกคา กปภ.

1. โทรศัพท ไปที่ กปภ. สาขา
2. Line
3. ลูกคาเดินทางไปพบเจาหนาที่
4. ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย

5. หนังสือ จดหมาย 

6. สื่อมวลชน
7. PWA Contact Center 1662
8. Website (www.pwa.co.th)
9. Email (pr@pwa.co.th)
10. Facebook

11. ศูนยบริการประชาชน GCC.1111

        
11 ชองทางรับเรื่องรองเรียนของ กปภ. 
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 ทําไมตองมี
 มิสเตอรประปา ?

เมื่อลูกคาไมพอใจบริการของ กปภ.
 

          

         คือ ตัวแทน  กปภ.

ในการลดความไมพอใจของลูกคา

 

          มิสเตอรประปา 

   

สงมิสเตอรประปาออกใหบริการลูกคา
 

ทอแตกรั่ว แกปญหาลาชา แจงขาวไมทั่วถึง
 

กปภ.สาขาจึงตอง
 

เพื่อรีบแก ไขปญหาใหลูกคาดวยความรวดเร็ว ทันใจ
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ลงพื้นที่

แกปญหา

แจงขาวสาร

 มิสเตอรประปา 
 หนาที่ของ

ลงพื้นที่เกิดเหตุ ดวยพาหนะของ กปภ.
เมื่อไดรับแจงทอแตกรั่ว นํ้าไมไหล 
มาตรวัดนํ้าหาย ฯลฯ

แจงขาวสารสําคัญของ กปภ.  ใหผูใชนํ้า
เชน ขาวหยุดจายนํ้า ความรูเรื่องการใชนํ้าประปา ฯลฯ

กรณีซอมขนาดเล็ก ซอมเองไดเลย
กรณีซอมเสร็จหรือมีขอจํากัดที่ไมสามารถซอมเองได
แจงผูจัดการ กปภ.สาขา ผูชวยผูจัดการหรือหัวหนางาน
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ใจเย็นไวกอน

ยิ้มเขาไว

ไมพูดแทรก

สุภาพและใจเย็นเขาไว แมวาสิ่งที่ลูกคาตอวา
จะไมใชความผิดของคุณ

   มีรอยยิ้มอยูเสมอ
ชวยลดอารมณลูกคา

เจอลูกคาอารมณรอน
      ทําไงดี ?

   ลูกคาใจเย็นลง

เราก็ทํางานสะดวกขึ้น

     เปนผูฟงที่ดี 
รอลูกคาพูดจบกอน
     คอยอธิบาย
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การแตงตัวของ
มิสเตอรประปา

      ทําไงดี ?

    แตงกายสุภาพ

สรางความเชื่อมั่นใหลูกคา

ไมสวมรองเทาแตะ

สะอาด

สุภาพ

เรียบรอย
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แบงเปน 5 ดาน
ดานที่ 1 ปริมาณนํ้า
ดานที่ 2 ทอแตกรั่ว (ขนาด 2 นิ้วลงมา, ขนาด 2 - 4 นิ้ว และขนาด 4 นิ้วขึ้นไป)

ดานที่ 3 คุณภาพนํ้า
ดานที่ 4 การบริการ
ดานที่ 5 บุคลากร (ผูใหบริการ)

             ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน
คูมือมาตรฐานการจัดการขอรองเรียน กปภ.

เรื่องรองเรียนของ กปภ.
       มีกี่แบบ ?

1  ขอรองเรียน

2  ติดตามเรงรัดขอรองเรียนเดิม

3 ขอสอบถามทั่วไป
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มิสเตอรประปามีสวนชวยแก ไขปญหา

ขอรองเรียน กปภ. ใหตรงตาม SLA 

 

S L A
Service

 

Level

 

Agreement

 

มารูจัก SLA กันเถอะ

คือ ขอตกลงระยะเวลาการแก ไขปญหา
ขอรองเรียนใหแกลูกคา โดย กปภ.  
กําหนด SLA ให กปภ.เขต และ กปภ.สาขา  
ถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
 

 

ตัวอยาง กปภ. กําหนด SLA ของขอรองเรียน
เรื่องทอแตกรั่วขนาด 2 นิ้วลงมา = 1 วัน 
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     บันทึกการทํางานทุกวัน

เพื่อตรวจสอบขอมูลไดอยางสะดวก

      แบบรายงานประจําวัน
        ของมิสเตอรประปา
          
 

 

           กปภ.สาขาตองสงทุกวัน
                   ผานไลนกลุม
          "ลูกคาสัมพันธ ภาค 1-5"
          
 

 

 
บันทึกการทํางาน
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       นอกจากซอมทอแลว
มิสเตอรประปามีหนาที่สําคัญ คือ

       ลูกคาไดรับขาวจากมิสเตอรประปา

       จะชวยลดความไมพึงพอใจอยางแนนอน

    เชน การหยุดจายนํ้าชั่วคราว
    ปญหาทอแตกรั่ว ความรูเรื่องใชนํ้าประปา

    ขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับผูใชนํ้า

         แจงขาวสาร

         ใหลูกคาทราบ

 
แจงขาวฉับไว
เคล็ดลับมัดใจผู ใชนํ้า
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               ทบทวนกันอีกครั้ง 
                 ภารกิจของมิสเตอรประปา คือ

มิสเตอรประปาจึงเปนคนสําคัญของ กปภ.
ในการสรางความพึงพอใจใหประชาชน
อยาลืมตั้งใจทํางานใหเต็มที่นะครับ

               ซอมทอ

               แจงขาวสาร

               ใหขอมูลหรือคําแนะนําเกี่ยวกับนํ้าประปา

 
มิสเตอรประปา
คนสําคัญของ กปภ.
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