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บทนํา
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไดกําหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางเพื่อตอบสนองความ
ต อ งการของประชาชนให เ กิ ด ความผาสุ ก และความเป น อยู ที่ ดี ข องประชาชน เกิ ด ผลสั มฤทธิ์ ต อ งานบริ ก าร
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจํา เปนมีการประเมินใหทันตอ
สถานการณ ป ระชาชนได รั บ ความอํ า นวยความสะดวกและได รั บ การตอบสนองความต อ งการ และมี ก าร
ประเมินผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ
การจัดบริการและสวัสดิ์การที่มีคุณภาพใหประชาชนเปนหนาที่ทางองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาตอง
ดําเนินการ ใหกับประชาชนทุกคนในเขตพื้นที่ เพี่อใหประชาชนมีความสุข และพึงพอใจในการรับบริการ การ
จัดบริการ และสวัสดิ์การที่มีคุณภาพใหประชาชนทุกคนตองมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการใหมีมาตรฐาน
อันจะนํามาซึ่งคุณภาพการใหบริการที่ดี ประชาชนเกิดความพึงพอใจเปนการยก ระดับคุณภาพ ปฏิบัติงาน เมื่อ
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา สามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม จึงเห็นสมควรถายทอดวิธี
ปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพไปยังบุคลากรทุกคน เพื่อกอให เกิดการพัฒนา การบริการที่ดีที่สุดและปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน สงผลทั้งผูรับบริการไดรับบริการที่รวดเร็วตามกําหนดเวลาปฏิบัติและมีความเปนธรรมไดรับการ
ตอบสนองความตองการเกิด ความพึ งพอใจสูงสุ ด ผูป ฏิบัติ งานสามารถปฏิบั ติงานไดอย างมีประสิ ทธิภ าพและ
ตอบสนองความ ตองการของทุกคน

-1วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ
1. เพื่อเปนแนวทางใหบุคลากรนําไปใชพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานบริการ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการใหมีมาตรฐาน
ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพงานบริการขององคการบริหารสวนตํายลหลุบเลาเพื่อสรางความพึงพอใจ ของ
ผูรับบริการ
การพัฒนาคุณภาพงานบริการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ใหเปนไปตามาตรฐานหรือมี
มาตรฐานคุณภาพ นับไดวาเปนเรื่องสําคัญที่องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ควรมีการพัฒนาคุณภาพงาน
บริการอยางตอเนื่อง ยกระดับ คุณภาพการใหบริการใหดีขึ้นกวาที่มาตรฐานกําหนด เพื่อใหผูรับการบริการเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน การใหบริการของบุคลากรดวยมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพเทาเทียมกัน
คําจํากัดความ
การบริการ หมายถึง ความพยายามในการใชความรู ความสามารถ ทักษะ และความกระตือรือรนของ
ผู ใหบริการนําเสนอการบริการใหแกผูบริการดวยความเต็มใจ จริงใจ และใหเกียรติ เพื่อใหสามารถตอบสนอง
ความตองการและความคาดหวัง รวมทั้งเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูบริการ
คุณภาพงานบริการ หมายถึง ประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการดําเนินงานตามมาตรฐานและมีความสม่ําเสมอ
ในการตอบสนองตามความตองการ และความคาดหวังของผูรับบริการ สรางความพึงพอใจ
ใหกับผูรับบริการเมื่อไดรับการบริการ
ความพึงพอใจ หมายถึงระดับความรูสึกพึงพอใจของผูรับบริการที่มาติดตอกับองคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลาตอกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ ระดับความพึงพอใจของบุคคลมี
ชอบใจพอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของบุคคลนั้นไดรับการตอบสนอง
ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนในเขตพื้นที่และประชาชนทั่วไป
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการเปนการมุงไปสูการยกระดับคุณภาพการใหบริการตามแนวคิดการบริหาร
คุณภาพโดยรวม (TQM) มีหลักการดังนี้
1) ผูรับบริการสําคัญที่สุด (customerfocus) เพราะผูรับบริการเปนเปาหมายที่สําคัญของงานบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาซึง่ คุณภาพงานบริการอยูที่ความสามารถในการตอบสนองความตองการของผู
บริการ
2) วิสัยทัศนรวมกัน (common vision) เปนการรวมพลังเพื่อการสรางสรรคใหผูรับบริการและผูบริการ
มีสว นรวมในการกําหนดเปาหมายรวมกันและมีสวนในการปรับเปลี่ยนไปสูเปาหมายดังกลาว
3) ทีมงานสัมพันธ (teamwork & empowerment) ทุกคนตองทํางานเปนทีม ผูปฏิบัติงานจะตอง
ไดรับการเสริมพลังดวยการฝกอบรมและโอกาสขอมูล เพื่อใหนําศักยภาพของตนมาใชอยางเต็มที่
4) มุง มั่นกระบวนการ (process focus) เปนการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหกระชับงายในการ
ปฏิบัติเปนการสรางระบบเพื่อปกปองคุมครองใหผูปฏิบัติงานทํางานไดดีที่สุด
5) มีกระบวนการแกปญหา (problem solving process) เปนการนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร มา
ใชปรับปรุงกระบวนการ เริ่มดวยการวิเคราะหสภาพปญหา การทดสอบทางเลือก และนํามาปฏิบัติเปน มาตรฐาน
6) ผูน ําใหการสนับสนุน (leadership support) ผูนํามีบทบาทสําคัญในการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ผูนําทุกระดับเปลี่ยนบทบาทจากผูควบคุมและสั่งการเปนโคช

-27) พัฒนาไมหยุดยั้ง (continuous improvement) มองหาโอกาสพัฒนาอยางตอเนื่อง การพัฒนา
คุณภาพการบริการขององคการบริหารสวนตําบลห ลุ บ เ ล า จึงเปนสิ่งสําคัญที่เปนตัวแปรตามกับระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ ถาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหมีดวย
กระบวนการทํา งานที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการทํางานลดลงสามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็วขึ้น และลดคาใชจาย
เมื่อปฏิบัติ แลวมีประสิทธิภาพจนเกิดเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
ความตองการ ของผูรับบริการมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณปจจุบันฉะนั้นควรมีการปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ โดยดําเนินการ ขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. กําหนดและวิเคราะหลักษณะพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
เพื่อใหทราบทิศทางและเปาหมายมีองคประกอบดังนี้
ประวัติ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ภารกิจ
โครงสร้างการบริ หารงานและอัตรากําลัง
2. ปรับปรุงกระบวนการใหบริการ ดังนี้
วิเคราะหกระบวนการใหบริการขอมูล เพื่อนํามาพิจารณาจัดทําขอเสนอในการลดขั้นตอน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน จัดทํามาตรการที่จะนําไปสูการปฏิบัติใหไดมาตรฐานที่กําหนด รับฟงความคิดเห็น/ระดม
สมองจากผูที่เกี่ยวของ ผลักดันการพัฒนางานบริการสูความสําเร็จ พิจารณาปรับปรุงแกไขงานบริการใหเหมาะสม
3. ศึกษาวิเคราะหสภาพการปฏิบัติงานในอดีตและปญหาทีเ่ กิดขึ้น
ศึกษาวิเคราะหกระบวนการทีไ่ ดคัดเลือกวามีการปฏิบัติงานหรือการใหบริการผูรับบริการอยางไร เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการบริการ ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
3.1 สํารวจสภาพปจ จุบัน ของการปฏิบัติงาน การวิเ คราะหส ภาพ การทํางานในปจ จุบั น ขององคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา สามารถชวยคนหาสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาหรือความลาชา ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ความไมพึงพอใจของผูรับบริการไดรับบริการได โดยการเก็บขอมูลมาวินิจฉัยปญหา ซึ่งขอมูลนี้อาจมาจากความ
ตองการของ ผูรับบริการหรือความคาดหวังของผูรับบริการหรือจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขององคการบริหารงาน
สวนตําบลหลุบเลา จากนั้นหาจุดที่ควรปรับปรุงซึ่งสามารถศึกษาไดจาก
การจั ด ทํ า แผนผั ง การไหลของงานในกระบวนการให มี ก ารแยกแยะ ขั้ น ตอน การทํ า งานย อ ยๆ ที่ เ กิ ด ขึ ้น ใน
กระบวนการทํางานและสามารถวิเคราะหหาวาขั้ น ตอนใดเปนขั้นตอนที่ไมกอให เกิด มูลคาเพิ่ม และขั้นตอนใด
กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม เพื่อนํามากําหนดแนวทางในการปรับปรุงงานใหมีป ระสิทธิภาพและ เปนไปตามมาตรฐาน
ตอไป
3.2 วิเคราะหหาสาเหตุ เปนการวิเคราะหปญหาเพื่อพิจารณาวามีเวลาสูญเสียเกิดขึ้น ในขั้นตอนใดและ
สูญเสียเรื่องใด ซึ่งอาจจะนําเทคนิคการวิเคราะหแบบแผงกางปลา (FishBone Diagram) มาวิเคราะหหาสาเหตุ
เริ่มตนของปญหา ผลที่ไดจะเปนขอมูลเบื้องตน ที่มีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาวา มีความจําเปน เรงดวน
หรือมีความเสียหายรุนแรงอยางไร เพื่อนํามากําหนดขั้นตอนการแกไขปญหา ตั้งเปาหมาย และขอบเขต ในการ
ปรับปรุงงานใหไดอยางชัดเจนตอไป
4. การดําเนินการปรับปรุงบริการ การไดมาซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา สิ่งหนึ่งที่ตองดําเนินการกอน คือ ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสํานักปลัดอบต.ตองเห็นถึงความ
จําเปนเรงดวนที่ตอ งสนับสนุน สงเสริมใหมีการปรับปรุงงานอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่งภารกิจในการใหบริการ
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สรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นแกผูรับบริการ สวนรวมจากการไดรับบริการ สําหรับการปรับปรุงมีแนวทางในการ
ดําเนินการ ดังนี้
4.1 กําหนดมาตรการ แนวทาง และแผนงานในการปรับปรุงงาน/แกไขปญหาเปนการกําหนดวิธีการ ปรับปรุงและ
เครื่องมือที่ใชในการปรับปรุงงาน ซึง่ อาจนําเทคนิคการปรับปรุงงานดังตอไปนี้มาใช คือ
4.1.1 เทคนิค PDCA PLAN การวางแผน รวมถึง การออกแบบกระบวนการการเลือกตัววัด และการ
ถายทอดเพื่อ นําขอกําหนดไปปฏิบัติ DO ดําเนินการตามแผนที่วางไว CHECK การตรวจประเมินความกาวหนา
และการไดมาซึ่งความรูใหม โดยพิจารณาผลลัพธที่ไดทั้งจากภายในและภายนอกองคกร ACT การปรับปรุง โดย
อาศัยผลของการตรวจประเมิน การเรียนรูปจจัยนําเขาใหมๆ ขอกําหนดใหมๆ รวมถึงความตองการ ของผูบริการ
และโอกาสในการสรางนวัตกรรม
4.1.2 เทคนิคการาตั้งคําถาม 5W – 1 H (What ?, Why ?, Where ?, When ?, How ?) ซึ่งเทคนิคนี้
สามารถนําไปใช เ พื่ อวิเ คราะหผ ลการปฏิ บั ติงานในสภาพปจ จุ บัน และหาวิ ธี การปรั บ ปรุ งที่ทาให กระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านเหลื อแต ขั้น ตอนที่ เ กิ ด มู ล ค า เพิ่ ม สามรถทํ า งานได เ สร็ จ ทั น เวลาและตอบสนองความต องการของ
ผูรับบริการ ทั้งภายในและภายนอกได
4.2 ตั้งเปาหมาย เปนการกําหนดเปาหมายการปรับปรุงงานที่ตองการ ซึ่งอาจกําหนดเปนคาดัชนี วัดผล
การดําเนินงาน (KPI) วามีคาเทาไรจึงเหมาะสม พรอมกับออกแบบฟอรมเก็บขอมูล เพื่อเปรียบเทียบ ประเมินผล
ตัวชี้วัดกอนดําเนินการและหลังดําเนินการหรือการเปรียบเทียบ (Benchmark) กับองคกรอื่นในงาน ประเภทเดียว
และพิจารณาวาถาจะทําใหดีควรตั้งเปาหมายไวที่ระดับใดจึงจะพอใจ
4.3 วางแผนโครงการและการดําเนินการตามแผนของโครงการที่วางไว เมื่อสํารวจสภาพปจจุบันของปญหาและ
ตั้งเปาหมายแลวจะสามารถวางแผนโครงการในการปรับปรุงงาน ซึ่งอาจจัดทํา Gantt เปน Chart เพื่อใหทราบถึง
กิจกรรมการปรับปรุงงานโดยรวมทั้งหมดวาจะตองใชเวลาในการดําเนินงานนานเทาใด ซึ่งตอง กําหนดกิจกรรม
ยอยและกําหนดระยะเวลาของแตละกิจกรรม รวมทัง้ ผูรับผิดชอบแตละงาน
4.4 ลงมือปฏิบัติต ามแผนและการตรวจสอบผลการปฏิ บัติการเปนการดํา เนิ นการเพื่อทดลองปฏิบั ติ
ขั้ น ตอน/วิ ธี ก ารใหม แล ว พิจ ารณาว ามี แ นวโน ม ที่จ ะทํ าให บ รรลุ เป า หมายที่ ตั ้ง ไวห รื อ ไม หากมี แนวโน ม ที่ จ ะ
ดําเนินการไดก็เตรียมการกําหนดเปนมาตรฐานตอไป แตถามีแนวโนมวาจะไมบรรลุผลตามเปาหมายก็ตองกลับไป
ยังขั้นตอนของการหาวิธีการปรับปรุงงานใหมใหขอ (3) อีกครั้ง
5. วิธีการใหบริการเพื่อสรางความพึงพอใจ การใหบริการแกผูรับบริการเพื่อใหเกิดความพึงพอใจนั้น
จําเปนตองมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกผูรับบริการประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ
ก. ด า นบุ ค ลากรผู ใ ห บ ริ ก าร ผู ใ ห บ ริ ก ารเป น ส ว นสํ า คั ญ ที่ ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพของการบริ ก ารเพราะผู
ใหบริการมีปฏิสัม พันธตอ ผูรับบริการโดยตรง ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ควรใหความสําคัญในการ
บริหารบุคลากรใหเปนผูเหมาะสมในการใหบริการ ดังนี้
1. ทัศนคติที่ถูกตองในการใหบริการการบริการที่ทําใหผูรับบริการประทับใจนั้น ตองมาจากจิตใจและ
ทัศนคติของผูใหบริการที่ตองรับรูวา ผูรับบริการคือจุด มุงหมายของการทางานของตน ผูรับบริการเปนบุคคลที่
สําคัญที่สุดตองการความชวยเหลือให เต็มกําลังความสามารถ
แนวทางปฏิบัติ
ปลูกฝงวัฒนธรรมในสํานักงาน ใหตระหนักวาผูรับบริการเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดหัวหนางานตองตรวจตรา
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการใหบริการอยางเขมงวด ผูรับบริการประเมิน การทํางานของเจาหนาที่ และผล
ของการประเมินเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบ อบรมพัฒนาผูที่ไมสามารถบริการได ตาม
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ผูรับบริการ
2. ความมีมิตรไมตรี การอํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการนั้นจะตองอยูบนพื้นฐานของความเปนมิตร ยิ้มแยม
แจมใสเพราะผูรับบริการเมื่อเขามายังสํานักงาน ยอมไมมีความคุนเคยหากไมมีผูใดเอาใจใสก็เควงควางไมทราบวา
ตน ควรจะติดตอกับผูใด ณ จุดใด ความมิตรไมตรีของผูใหบริการยอมทําใหผูรับบริการมีความอบอุนใจ
แนวทางปฏิบัติ
จัดใหมพี นักงานตอนรับ เชน เมือ่ ผูรับบริการมายัง สํานักงาน บุคลากรจะเดินมาถามถึงจุดประสงค
และความตองการอธิบายถึงขนตอนการดําเนินงานใหเกิดความเขาใจพาผูรับบริการไปยังจุดเริ่มตน ในแตละกรณี
3. ความรูผูใหบริการจะตองมีความรูในงานของตนอยางถองแท เพื่อที่จะใหบริการไดถูกตอง สามารถใชความรูที่
มีชวยแกไขปญหาใหแกผูรับบริการได
แนวทางปฏิบัติ
พัฒนาความรูใหบุคลากร จัดใหมีการอบรมใหความรูแกบุคลากรอยางตอเนื่อง มีการทดสอบวัดผล บุคคลมีความรู
จริงในศาสตรที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่มีนโยบายใหการเลื่อนตําแหนงเปนไปในสายงานนั้นๆ ทําใหมีความ
ชํานาญและรูสึกในงาน
4. ความสุภาพผูใหบริการควรมีกิริยามารยาท มีความสุภาพออนนอม ยกยองใหเกียรติผูรับบริการ การพัฒนา
บุคลิกภาพของผูใหบริการในดานนี้ อาจทําไดโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่เนนใหเกิดความสุขมีมนุษยสมั พันธ
5.
ความเต็มอกเต็มใจชวยเหลือการมีจิตใจใฝบริการ ( Service Mind) ที่เต็มอกเต็มใจใหบริการเปนจิต
วิญญาณของผูใหบริการที ชวยใหผูรับบริการรูสึกประทับใจเมือ่ มารับบริการ
6. ความเสมอภาคในการใหบริการ ผูใหบริการตองมีความเสมอภาคในการใหบริการแกผูรับบริการทุกคนอยาง
เทาเทียมกัน ไมวา ผูนั้นจะมีฐานะ ชาติตระกูล การศึกษา หรือสถานะทางสังคมในระดับใด เจาหนาที่ในหนวยงาน
ก็ควรที่จะ ใหบริการในมาตรฐานเดียวกันโดยไมมคี วามเหลื่อมล้ํา
แนวทางปฏิบัติ
สรางมาตรฐานของกระบวนการใหบริการ เชน ถอยคําที่ใชพูดกับผูรับบริการ ใหทกุ คนถือปฏิบัติ
ผูรับบริการทุกคนเหมือนๆ กัน
ก.ดานสถานที่ การจัดสภาพแวดลอมเพื่ออํานวยความสะดวก การจัดใหมีสถานที่และสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะชวยใหไดรับความสะดวกสบาย
แนวทางปฏิบัติ
- จัด สถานที่ ภูมิทัศ นและอุปกรณอํา นวยความสะดวก จัดภูมิทั ศนใ หมี ความสะอาดเปน ระเบีย บ
เรียบรอย มีความสวยงาม จั ดใหมีที่นั่ง อยางเพีย งพอ จุดบริการตามลําดับ ขั้นตอน/ปายชื่อ หองจัดเตรีย มวัส ดุ
สํานักงานที่จําเปน
- จัดทําศูนยความรูและคลังขอมูลรวมเอกสารที่เปนขอมูลและองคความรูตางๆ ใหเปนระเบียบสะดวก
แกการคนหาเพื่อใหสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว จัดระเบียบใหบุคลากรสามารถเขาถึงความรูตางๆ ไดงาย
และเอกสารไมสูญหาย
- ดานกระบวนการใหบริการกระบวนการใหบริการเปนสิ่งที่สงผลตอคุณภาพบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลหลุบเลาและการอํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการ ดังนั้น กระบวนการในการใหบริการจะตองเอยให
เกิดความถูกตองแมนยําใหผูรับบริการ สามารถเขาถึงบริการไดงาย มีความชัดเจนของขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการ
บริการที่สื่อ ไดรับทราบ มีการติด ตามผล การปฏิบัติงานและมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในดาน
ตางๆ และปรับปรุงบริการอยางเหมาะสม ดังนี้

-51. ความรวดเร็วในการใหบริการสิ่งที่ผูรับบริการตองกานเมื่อมารับบริการ คือ การไดรับบริการที่
รวดเร็ว ตรงเวลา ดังนั้น จึงควรคิดคนวิธีการลดขั้นตอนในการทํางาน เพือ่ สามารถใหบริการไดรวดเร็วที่สุด
แนวทางปฏิบัติ
ลดขั้ น ตอนการให บ ริ ก ารจั ด ใหมี ผู ใ ห บ ริ ก ารอย า งเพี ย งพอ วางผั ง การไหลเวี ย นของงานให ง า ย งาน
ไหลเวียนเร็วไมมีจดุ ที่เปนคอขาด
ความถูกตองแมนยํา การอํานวยความสะดวกและแกปญหาใหแกผูรับบริการ นอกจากจะตองทําดวยความรวดเร็ว
แลวยังตองมีความถูกตอง แมนยําไมผิดพลาด
แนวทางปฏิบัติ
การปฏิบัติงานมีขั้นตอนเปนขอกําหนดที่ชัดเจน มีคูมือประกอบวาการทํางานแตละอยางตองใช อะไรบาง การ
ดําเนิน งานมีขั้ น ตอนเปนลําดับ อยางไร มีกระบวนการกลั่น กรอง ตรวจสอบ เพื่อให เ กิด ความถูกตอง ใชร ะบบ
สารสนเทศชวยจัดการขอมูลและชวยเตือนเมื่อถึงกําหนดเวลา มีการบันทึกวันและเวลาการรับคําขอ และรับเรื่อง
ทุกขั้นตอน มีใบแสดงการรับคําขอใหกับผูยื่นคําขอและเวลาแลวเสร็จ รอผลการพิจารณา
3. ความสามารถเขาถึงไดงาย ความสามารถาเขาถึงและใชบริการไดงายเปนสวนหนึ่งที่จะทํา ให
ผูรับบริการไดรับความสะดวกสบายดังนั้น จุดที่ใหบริการควรจะมีการกระจายใหทั่วถึงหรือใหผูรับบริการสามารถ
ใชบริการผานระบบอินเตอรเน็ตได
4. ความชัดเจนของขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการบริการ ณ จุดบริการ
ผูรับบริการจํานวนมากมักจะไมมีความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
ตลอดจนไมทราบวาตองจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบางในการติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ใน
กรณีตาง ดังนั้นการประชาสัมพันธและใหขอมูลที่ชัดเจนจึงเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยใหผูรับบริการไดรับ
แนวทางปฏิบตั ิ
ติดประกาศตามที่ตางๆ เพื่อประชาสัมพันธใหผูรับบริการหรือหมายเลขโทรศัพทในการติดตอสอบถาม จัดทําปาย
ชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ใชสื่อตางๆ เชน ปาย แถบบันทึกเสียงแผนพับและรูปภาพในการประชาสัมพันธ การใช
บริการใหทราบทั่วกัน จัดเตรียมแบบฟอรมตางๆ ไวใหพรอมเพรียง
5. การใหบริการตลอดเวลาควรจัดใหมีการบริการตลอดเวลาระหวางการเปดใหบริการ ไมมีการหยุดพัก
เที่ยง เพื่อสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
6. จัดใหมีชองทางการติดตอที่สะดวก จัดใหมีชองทางการติดตอที่ผูรับบริการสามารถติดตอกับองคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลาไดโดยงาย เชน Website ใหขอมูล E-mail เพื่อเปนชองทางใหผูรับบริการสามารถ
ติดตอไดตลอดเวลา
* กลองรับเรื่องราวรองทุกข
7. การติดตามผลเมื่อใหบริการไปแลวในกรณีที่ภารกิจยังไมเสร็จสิ้น ควรที่จะติดตามผลเปนระยะๆ เพื่อ
แสดงถึงความใสใจ และใหความสําคัญกับผูบริการ เปนการสรางความประทั บใจอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ในการ
ติดตามผล ใหไดรับขอมูลที่เปนประโยชนในการดําเนินการตอไปได ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีที่เจาหนาที่ หวงใยไม
ทอดทิ้ง
6. การสํารวจความพึงพอใจของผูบริการในดานตางๆองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ควรทําการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริ การอยางสม่ําเสมอ เพื่อที่จะไดทราบวาจะตองปรับปรุงการดําเนินงานในจุดใดบาง
เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพของบริการอยางตอเนื่อง
* จัดทําแบบสอบถามเพือ่ สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
* ประชาสัมพันธใหผูรับบริการตอบแบบสอบถามในแบบสอบถามหรือทางอินเทอรเน็ตและสรางแบบ ให
ตอบแบบสอบถาม เชน มีรางวัลให
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* นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลและสรุป
* หาวิธีการปรับปรุงจุดที่ผูรับบริการยังไมไดรับความพึงพอใจ
* จัดอันดับเจาหนาที่ที่ใหบริการดี เพื่อกระตุนใหเจาหนาที่เอาใจใสบริการ
7. การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน เมื่อดําเนินการปรับปรุงงานจนไดผลลัพธสอดคลองตามเปาหมายให
เปรี ยบเที ยบผลการปฏิบั ติงานก อน หลังปรั บปรุงงาน เชน การเปรีย บเทีย บด านระยะเวลา ดานขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงาน ดานคุณภาพการใหบริการ หรือดานตนทุนคาใชจาย โดยจะตองสามารถชี้ใหเห็นไดวาการปรับปรุงงาน
นั้นเกิด
ประสิ ทธิ ภ าพและคุ ม ค า เมื่ อ เชื่ อมั่ น ได ว างานที่ ไ ด ดํ าเนิ น การปรั บ ปรุ งแล ว เป น สิ่ งดี ก็ใ ห กํ า หนดเป น
มาตรฐานและประกาศใชรวมทั้งตองดําเนินการ ขยายผลไปยังกระบวนงานอื่นที่มีลักษณะงานคลายคลึงกัน ทั้ง
รักษาและปรับปรุงมาตรฐานอยางตอเนื่อง
7.1 วิธีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (1) การใชผลการปฏิบัติงานที่ผานมา เปนวิธีการที่อาศัยขอมูลสถิติ
การปฏิบัติงานยอนหลัง ในชวงระยะเวลาหนึ่ง นํามาคํานวณหาคาเฉลี่ย แลวกําหนดเปนมาตรฐาน โดยอาจเพิ่ม
หรือลดใหตกลงใหเหมาะกับสภาพหรือสถานการณ ในชวงเวลานั้น
(2) การเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานของบุคคล เปนวิธีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน ของบุคคลหนึ่งกับ
ผลการปฏิบัติงานของบุคคลอื่นๆ
(3) การศึกษาจากการปฏิบัติงาน เปนวิธีการที่อาศัยหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรหรือการคํา นวณมาชวย เชน
การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพือ่ หาเวลามาตรฐาน
(4) มาตรฐานแบบอตวิสัยเปนวิธีการที่ผูบริหาร/หัวหนางาน เฝาสังเกตการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาแลว
นํามากําหนดเปนมาตรฐาน
(5) ศึกษาเปรียบเทียบผลการใหบริการขององคกรอื่นที่สามารถใหบริการผูรับบริการไดเร็วที่สุด
ดีที่สุด ผูรับบริการพึงพอใจตอการบริการมาก แลวนํามาเปนตนแบบในการศึกษาวามีกระบวนการปฏิบัติอยางไร
เพื่อจัดทําเปนมาตรฐานตอไป
(6) ศึกษาการบริการของที่อื่นที่ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพแลวนํามาวิเคราะหหาความ แตกตางหรือหาชอง
วางของการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาเปนแนวทางในการจัดทํามาตรฐานและการปรับปรุง
7.2 เกณฑในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การกําหนดเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานควรระบุเป นลักษณะของการปฏิบัติ งานทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ
ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรม เชน เกณฑดานขั้นตอนและระยะเวลาที่ปฏิบัติคุณภาพของ ลักษณะการ
แสดงออกขณะปฏิบัติงาน เปนตน ซึ่งกลาวโดยละเอียดได ดังนี้
1. เกณฑดานขั้นตอนและระยะเวลาที่ปฏิบัติ เปนการกําหนดวางานตองมีขั้นตอนเทาไรใชเวลาปฏิบัติมากนอย
เพียงใดงานจึงจะเสร็จ
2. เกณฑดานคุณภาพของงานเปนการกําหนดวาผลงานที่ปฏิบัติไดนั้นมีคุณภาพดีมากนอยโดยสามารถกําหนด
วาคุณภาพของงานจะตองมีความครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได ประหยัดทั้งเวลา เชน มีการกําหนดขอผิดพลาดที่
สามารถยอมรับไดวาผิดไดไมเกินกี่เปอรเซ็นต สูญหายไดไมเกิน หรือเปนการกําหนดใหผลการปฏิบัติงานมีความ
ผิดพลาดหรือบกพรองเปนศูนยเทานั้น
3.
เกณฑดานลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตําแหนงไมสามารถกําหนด มาตรฐาน ดวย
คุณภาพหรือปริมาณได เพราะเปนงานที่ตองปฏิบัติโดยการใชบุคคลหรือลักษณะเฉพาะบางอยาง การบริการจาก
เจาหนาที่ พฤติกรรมและบุคลิกลักษณะที่แสดงออกถือเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับ บริการที่ตองติดตอกับ
สาธารณชน ซึ่งถือไดวาเปนตัวแทนของเทศบาเมืองเดชอุดม ดังนั้น การกําหนดพฤติกรรมที่ตองแสดงออกไวใน
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ตอภาพลักษณขององคกร
7.3 ขอเสนอแนะ
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ตองมีความเหมาะสมและผูเกี่ยวของ
ทุกฝายสามารถยอมรับได เห็นพองตองกันวามาตรฐานมีความเปนธรรม ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติ ตามที่
กําหนดไว ลักษณะงานที่กําหนดไวในมาตรฐานตองสามารถวัดไดเปนจํานวนเปอรเซ็นต สามารถวัดได มีการ
บันทึกเปนลายลักษณะอักษรและเผยแพรใหเปนที่รับรูและเขาใจตรงกัน การปฏิบัติงานที่กําหนดไว ตองสามารถ
เปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ตองไมเปนการเปลี่ยนแปลงเพราะผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติได ตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลง
ควรมีสาเหตุ เนื่องมาจากการที่หนวยงานมีวิธีปฏิบัตินําอุปกรณเครื่องมือใหมๆ มาใชปฏิบัติงาน
7.4 ประโยชนของการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
การมี มาตรฐานการปฏิบั ติงาน พบว าประโยชนต อองค การบริห ารส วนตําบล และเจ าหน าที่ ในองคกร หลาย
ประการไมวาจะเปนทางดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ การปรับปรุงงาน การควบคุมงาน
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินการ อยาง
ถูกตอง การเปรียบเทียบผลงานที่ทําไดกับที่ควรจะเปนมีความชัดเจนมองเห็นแนวทาง ในการพัฒนา ปฏิบัติงานให
เกิดผลไดมากขึ้นและชวยใหมีการฝกฝนตนเองใหเขาสูมาตรฐานได
(2)
ดานการสรางแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนสิ่งเราใหเกิดความมุ งมั่นไปสูมา ผูปฏิบัติงานที่มี
ความสามารถจะเกิดความรูสึกทาทาย ผูปฏิบัติงานที่มุงความสําเร็จ จะเกิดความรูสึก เกิดความภาคภูมิใจและสนุก
กับงาน
(3) ดานการปรับปรุงงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานทราบวาผลงานที่ทํามา จะตองปฏิบัติ
อยางไรชวยใหไมตองกําหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทําใหมองเห็นแนวทางในการ
ประเมิน และพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงาน และชวยใหสามารถพิจารณาถึงความคุมคาและเปนประโยชน
ตอผลผลิต
(4)
ด านการควบคุ มงาน มาตรฐานการปฏิ บั ติ งานเป น เครื่ องมื อที่ ผู บั งคั บ บั ญชาใช ควบคุ มปฏิ บั ติ งาน
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบหมายอํานาจหนาที่และสั่งงานไดงายขึ้น ชวยใหสามารถทําตามแผนงานงายขึ้น และ
ควบคุมงานไดดีขึ้น
(5) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ชวยใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไป
อย างมี หลั กเกณฑ ปองกัน ไมใหมีการประเมิน ผลการปฏิบั ติ งานด ว ยความรู สึก ผลการปฏิ บั ติงานที่ ทํ าได กับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและชวยใหผูปฏิบัติงานยอมรับ ดีขึ้น
8. ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของอื่นๆ
เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไวพรอมทั้งจูงใจใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนา ปรับปรุง
กระบวนงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเห็นประโยชนที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานได
9. ผลักดันและสงเสริมใหบุคลากรทํางานที่เปนมาตรฐานเดียวกันและถายทอดองคความรูที่ได
การพัฒนากระบวนงานไปยงบุคลากรอื่นๆ
สงเสริมใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเพื่อสรางองคความรูที่ไดจากการพัฒนา กระบวนงานใหเปน
ตามมาตรฐานเดี ยวกัน โดยกําหนดแผนปฏิ บัติ การ ระยะเวลา และเป าหมายในการดําเนิ นงาน ใหชั ดเจนว า
ตองการผลงานเปนลักษณะใด เปนปริมาณงาน คุณภาพงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เวลาการ ปฏิบัติงาน หรือ
วิธีการปฏิบัติงาน ทั้งแผนงาน ระยะเวลาและเปาหมายที่ตั้งไวตองไมขัดกับนโยบายหรือระเบียบ ขอบังคับของ
หนวยงาน สําหรับวิธีการสงเสริมใหมีการปฏิบัติงานใหไดตามมาตรฐาน ส ดําเนินการไดดังนี้
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* ออกคําสั่งใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ
* แตงตั้งใหมีคณะทํางานรับผิดชอบเฉพาะในการดูแดแลการปรับปรุงบริการหรือหนาที่ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
* การสรางแรงจูงใจโดยใชมาตรการยกยองใหรางวัลแกบุคลากรที่ปฏิบัติได ตามกรอบมาตรฐานงาน
บริการ เชน การยกยองชมเชย การมอบรางวัล เปนตน
* การศึกษาดูงานจากองคการอื่นที่สามารถนํามาเปนแบบอยางที่ดีได หรือการใหที่อื่นมา ทั้งนี้ เพื่อเปน
การกระตุนใหเกิดความตองการในการเปลี่ยนแปลงตนเอง
10. การติดตามประเมินผลการปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานแลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว ซึ่งอาจดําเนินการไดดังตอไปนี้
10.1 กําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม มาตรฐาน
ที่กําหนดไว
10.2 กําหนดแบบการรายงานดําเนินงานตามมาตรฐานของหนวยงาน แลวจัดสงผลการปฏิบัติงาน
ดังกลาวใหหนวยงานกลางทราบเปนระยะๆ เชน 3 เดือนทุกๆ หรือทุกๆ 6 เดือน หรือแลวแตความเหมาะสม
และ ความเปนไปได
11. แนวทางการพัฒนากระบวนงานในอนาคต
ควรพิจารณาปรับปรุงหรือแกไขมาตรฐานที่กําหนดไวใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยควรมีการปรับปรุง
ทุกๆ 5-6 ป เพราะรูปแบบความตองการของผูรับบริการจะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงควรเปลี่ยนแปลงระบบ การ
ทํางานเพื่อใหสามารถตอบสนองไดทันทีกับความตองการของประชาชนดวย
12. ปจจัยทําใหองคกรบริหารสวนตําบล สามารถปรับปรุงกระบวนงานไดสําเร็จอยางตอเนื่อง
วิเคราะหจากการดําเนินการปรับปรุงที่ผานมาวาความสําเร็จเกิดมาจากปจจัยตางๆ มีอะไรบาง เชน
เครื่องมือในการใหบริการ ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอรที่ทันสมัย คุณภาพของเจาหนาที่ ขั้นตอนการทํางาน
ผูบริหารใหความสําคัญ เปนตน
บทสรุป
การพัฒนาคุณภาพการบริการเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่องคการบริหารสวนตําบล สามารถนํามาใช การ
บริหารงาน เพื่อควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว การมอบหมายหนาที่และ การสามารถ
ทํ า ได ส ะดวก รวดเร็ ว การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านมี ค วามยุ ติ ธ รรม น า เชื่ อ ถื อ เนื่ องจากมี หลั ก ฐานและ
หลักเกณฑที่องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา สามารถชี้แจงใหผูปฏิบัติงานยอมรับผลการประเมินไดในสวนของ
ฝายจัดการปฏิบัติงาน มาตรฐานที่กําหนดไว ถือเปนสิ่งทายทายที่ ทําใหเกิดความมุ งหมายใหถึงเปาหมายการ
ปฏิบัติงานมีความถกตองมากขึ้น เนื่องจากผูปฏิบัติงานหรือแนวทางในการประเมิน และการพัฒนาศักยภาพ เพื่อ
ไปสูมาตรฐานการปฏิบัติงาน และผูบริหารของอบต. ไดรวมกันกําหนดไวเพื่อใหการปฏิบัติงานไดคุณภาพและได
พัฒนาไปสูองคกรที่มีประสิทธิภาพ

ภาคผนวก

แบบประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ ( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ............................ป
3. วุฒิการศึกษา
3.1 ( ) ต่ํากวาปริญญาตรี 3.2 ( ) ปริญญาตรี 3.3 ( ) ปริญญาโท 3.4 ( ) ปริญญาเอก
4. อาชีพ ( ) รับจางทั่วไป 4.2 ( ) เกษตรกร 4.3 ( ) คาขาย 4.4 นักเรียน- นักศึกษา 4.5 ( ) รับราชการ
( ) รับจางทั่วไป 4.2 ( ) เกษตรกร 4.3 ( ) คาขาย 4.4 ( ) นักเรียน- นักศึกษา 4.5 ( ) รับราชการ
5.6 ( ) อื่นๆ ระบุ..................................................................
5. โปรดระบุบริการที่ทานขอรับบริการ………………………
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ความพึง ไมแสดง
ความ
พอใจ
คิดเห็น
1. ดานการใหบริการของเจาหนาที่/บุคลากร
เจาหนาที่ที่ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
2. เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว
3. เจาหนาที่เอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ
4. เจาหนาที่ใหคําแนะนํา หรือตอบขอซักถาม
ไดเปนอยางดี
5. การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาสม
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
6. การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะ
7. การใหขอมูล/ รายละเอียดชัดเจนและเขาใจงาย
8. มีการใหบริการเปนลําดับกอน-หลังอยางยุติธรรม
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
9. เครื่องมือ อุปกรณ ทันสมัยและทําใหเกิดความ
สะดวกมากขึ้น
10. ชองทางในการใหบริการของสํานักงาน
ดานการใหบริการ
11.ไดรับการบริการทีตรงกับความตองการ ครบถวน
ไมผิดพลาด
12. ไดรับการบริการที่ไดรับผลประโยชน

