คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
โดย

องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง
อาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

คานา
คูม่ อื มาตรฐานการให้บริการ จัดทาขึน้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านบริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง เพื่อให้ถูกต้อง รวดเร็ว และผิดพลาดน้อยลง ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน จัดทาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากการค้นจากเอกสาร การสืบค้นจาก Internet ขอขอบคุ ณ ท่ า นที่ ไ ด้ ใ ห้
สาระความรู้ ในเรื่ องนี้ เป็ น อย่ างสู งไว้ ณ ที่นี่ ผู้ จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือ มาตรฐานการให้ บ ริ ก ารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง” จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทางานบริการตลอดจนผู้ที่สนใจนาไปใช้ประโยชน์
น าไปใช้ป รั บ ปรุ งคุณภาพการบริ การให้ เ ป็ นมาตรฐานและตอบสนองความต้ อ งการของผู้ รับบริ การ ก่ อให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านการให้บริการสูงสุด เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รบั บริการ

องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง

สารบัญ
หน้า

บทนา
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ
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บทนา
ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546
ได้ กาหนดแนวทางปฏิ บั ติ ร าชการ มุ งให้ เกิดประโยชน์ สุ ข แก่ ประชาชน โดยยึ ดประชาชนเป็ น ศู นย์ กลาง เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องาน
บริการทีม่ ี ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขนั้ ตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุง
ภารกิจ ให้ทนั ต่อสถานการณ์ประชาชนได้รบั ความอานวยความสะดวกและได้รบั การตอบสนองความต้องการ และมี
การ ประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ การจัดบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ประชาชนเป็นหน้าที่ทาง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบงต้องดาเนินการ ให้กับประชาชนทุกคนในเขตตาบลเพื่อให้ประชาชนมีความสุข
และพึงพอใจในการรับบริการ การจัดการและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ประชาชนทุกคน ต้องมีการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการบริการใหม่ มาตรฐาน อันจะนามาซึ่งคุณภาพการให้บริการที่ดี ประชาชนเกิดความพึงพอใจเป็นการ
ยกระดับคุณภาพการ ปฏิบัติงาน เมื่อบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม จึงเห็นสมควรที่จะถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพไปยังบุคลากรทุกคน เพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนา การบริการให้ได้สิ่งที่ดี ที่สุดและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลทั่งผู้รับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วตาม
กาหนดเวลาเสมอภาคไม่ เลือก ปฏิบัติและมีความเป็นธรรม ได้รับการตอบสนองความต้ องการเกิดความพึงพอใจ
สูงสุดผู้ปฏิบตั ิงานสามารถ ปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของทุกคน
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มอื
1. เพือ่ เป็นแนวทางให้บุคคลากรนาไปใช้พฒ
ั นาและปรับปรุงคุณภาพงานบริการ
2. เพือ่ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการให้มีมาตรฐาน
ความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพงานบริการของ องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง
เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ
การพัฒนาคุณภาพงานบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง ให้เป็นไปตามาตรฐานหรือมี
มาตรฐานคุณภาพ นับได้ว่าเป็นเรื่องสาคัญที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง ควรมีการพัฒนาคุ ณภาพ
งานบริการอย่างต่อเนื่อง เป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่มาตรฐานกาหนด เพื่อให้ผู้รับการ
บริ ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจจากการปฏิ บั ติ ง านการให้ บ ริ ก ารของบุ ค ลากรด้ ว ยมาตรฐานเดี ย วกั น และมี
ประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน

-2การพัฒนาคุณภาพงานบริการมีขนั้ ตอนในการจัดทาดังนี้
วงจรการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
วิเคราะห์ลักษณะพืน้ ฐาน

ปัจจัยทีส่ ง่ ผลสาเร็จจัดตั้งคณะทางาน

แนวทางในอนาคต

ติดตามประเมินผลวิเคราะห์สภาพการปฏิบัตงิ านในอดีตและปัญหาทีเ่ กิดขึ้น

ผลักดันส่งเสริมถ่ายทอด

ดาเนินการปรับปรุงบริการ

ชี้แจงทาความเข้าใจผู้ปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้อง จัดทามาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง

วงจรการดำเนินการปรับปรุงบริการ
กาหนดมาตรการ แนวทาง แผนการ

ปัญหาอุปสรรคและแนวแนวทางแก้ไขตั้งเป้าหมาย

การสารวจความพึงพอใจวางแผน

จุดส่งอานวยความสะดวก
ด้านบุคลการสถานที่กระบวนการให้บริการ

ปฏิบัตงิ านตามแผน

-3คาจากัดความ
การบริการ หมายถึง ความพยายามในการใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและความกระตื้อรื้อร้นของ
ผู้ให้บริการนาเสนอการบริการให้แก่ผู้บริการด้วยความเต็มใจ จริงใจ และให้เกียรติ เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวั งรวมทั้งเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริการคณะงานบริการ หมายถึง ประสิทธิผล
โดยรวมของกระบวนการดาเนินงานตามมาตรฐานและมี ความสม่าเสมอ ในการตอบสนองตามความต้ องการจาเป็น
และความคาดหวังของผู้รับบริการ สร้างความพงพอใจให้ กับผู้รับบริการเมื่อได้รับการบริการความพึงพอใจ หมายถึง
ระดั บ ความรู้ สึ ก พึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร ที่ ม าติ ด ต่ อ กั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาสะแบง ต่ อ กิ จ กรรมหนึ่ ง
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ ระดับความพึงพอใจของบุคคลมีความสุข ชอบใจ พอใจจะเกิดขึ้น
เมื่อความต้องการของบุคคลนั้นได้รับการตอบสนองผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
นาสะแบงและประชาชนทั่วไป
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเป็นการมุ่งไปสู่การยกระดับคุณภาพการให้บริการตามแนวคิดการ
บริหาร คุณภาพโดยรวม (TQM) มีหลักการดังนี้
1) ผู้รบั บริการสาคัญที่สุด (customer focus) เพราะผูร้ บั บริการเป็นเป้าหมายที่สาคัญของงานบริการ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง ซึ่งคุณภาพงานบริการอยู่ทคี่ วามสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้
บริการ
2) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) เป็นการรวมพลังเพื่อการสร้างสรรค์ให้ผู้รบั บริการ และผู้ บริการ
มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายร่วมกันและมีส่วนในการปรับเปลี่ยนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
3) ทีมงานสัมพันธ์ (teamwork & empowerment) ทุกคนต้องทางานเป็นทีม ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง ได้รับ
การเสริมพลังด้วยการฝึกอบรม ข้อมูลและโอกาส เพือ่ ให้นาศักยภาพของตนมาใช้อย่างเต็มที่
4) มุง่ มั่นกระบวนการ (process focus) เป็นการปรับปรุงกระบวนการทางานให้กระชับง่ายในการ ปฏิบัติ
เป็นการสร้างระบบเพื่อปกป้องคุม้ ครองให้ผู้ปฏิบัติงานทางานได้ดที สี่ ุด
5) มีกระบวนการแก้ปัญหา (problem solving process) เป็นการนากระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ มา
ใช้ปรับปรุงกระบวนการ เริ่มด้วยการวิเคราะห์สภาพปัญหา การทดสอบ ทางเลือก และนามาปฏิบัติเป็น มาตรฐาน
6) ผู้นาให้การสนับสนุน (leadership support) ผู้นามีบทบาทสาคัญในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ผู้นาทุกระดับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมและสั่งการเป็นโค้ช
7) พัฒนาไม่หยุดยั้ง (continuous improvement) มองหาโอกาสพัฒนาอย่างต่อเนื่องการพัฒนาคุณภาพ
การบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง จึงเป็นสิ่งสาคัญที่เป็นตัวแปรตามกับระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ถ้าองค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง ได้มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีคุณภาพ ด้วย
กระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการทางานลดลงสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้นและลด ค่าใช้จ่าย เมื่อ
ปฏิบัติแล้วมีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นมาตรฐานในการปฏิ บัติงานและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความ
ต้องการของผู้รับบริการมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
ปัจจุบัน ฉะนั้นควรมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่าเสมอ โดยดาเนินการตาม ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้

-41. กาหนดและวิเคราะห์ลกั ษณะพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง เพือ่ ให้ทราบทิศทาง
และเป้าหมาย ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง มีองค์ประกอบดังนี้
⚫ประวัติ
⚫วิสัยทัศ
⚫พันธกิจ
⚫ภารกิจ
⚫โครงสร้างการบริหารงานและอัตรากาลง
2. ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ดังนี้
วิเคราะห์กระบวนการให้บริการข้อมูลเพื่อนามาพิจารณาจัดทาข้อเสนอในการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
จัดทามาตรการที่จะนาไปสู่การปฏิบัติให้ได้มาตรฐานที่กาหนด
รับฟังความคิดเห็น/ ระดมสมองจากผู้ทเี่ กีย่ วข้อง
ผลักดันการพัฒนางานบริการสู่ความสาเร็จ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขงานบริการให้เหมาะสม
3. ศึกษาวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานในอดีตและปัญหาที่เกิดขึน้
ศึกษาวิเคราะห์ กระบวนการ ทีไ่ ด้คิดเลือกว่ามีการปฏิบัตงิ านหรือการให้บริการผู้รบั บริการเป็น
อย่างไร เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาการบริการ ซึ่งมีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
3.1 สารวจสภาพปั จจุบันของการปฏิ บัติงาน การวิเคราะห์สภาพการทางานในปัจจุ บันขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาสะแบง สามารถช่วยค้นหาสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาหรือความล่าช้า ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ความไม่พึงพอใจของผู้ รับบริการได้รับบริ การได้โดยการเก็บข้อมูล มาวินิจฉัยปัญหาซึ่งข้อมูลนี่ อาจมาจากความ
ต้องการของผู้รับบริการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการหรือจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสะแบง จากนั้ น หาจุ ด ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง สามารถศึ ก ษาได้ จ ากการจั ด ท าแผนผั ง การไหลของงานใน
กระบวนการให้มีการแยกแยะขั้นตอน การทางานย่อยๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการทางานและสามารถวิเคราะห์หาว่า
ขัน้ ตอนใดเป็นขัน้ ตอนที่ไม่ก่อให้เกิด มูลค่าเพิ่ม และขัน้ ตอนใดก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อนามากาหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงงานใหม่ประสิทธิภาพ และ เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป
3.2 วิเคราะห์หาสาเหตุ เป็นการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อพิจารณาว่ามีเวลาสูญเสียเกิดขึน้ ในขัน้ ตอนใด
และสู ญเสี ย เรื่ องใด ซึ่ งอาจจะน าเทคนิ คการวิ เคราะห์ แ บบผั ง ก้างปลา ( Fish Bone Diagram) มาวิ เคราะห์ ห า
สาเหตุเริ่มต้นของปัญหา ซึ่งผลที่ได้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่มีการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาว่ามีความจาเป็น
เร่งด่วนหรือมีความเสียหายรุนแรงอย่างไร เพื่อนามากาหนดขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ตั้งเป้าหมาย และขอบเขต ใน
การปรับปรุงงานให้ได้อย่างชัดเจนต่อไป
4. การดาเนินการปรับปรุงบริการ การได้มาซึง่ มาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนา
สะแบง สิ่งหนึ่งที่ต้องดาเนินการก่อนคือ การปรับปรุงใหม่ประสิทธิภาพ ผู้บริหารสานักปลัด ต้องเห็นถึงความจาเป็น
เร่งด่วนที่ต้องสนับสนุนและ ส่งเสริมให้มกี ารปรับปรุงงานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในการให้บริการ ทัง้ นี้
เพือ่ วัตถุประสงค์ให้การดาเนิน
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ผู้รบั บริการโดย ส่วนร่วมจากการได้รบั บริการ สาหรับการปรับปรุงมแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
4.1 กาหนดมาตรการ แนวทางและแผนงานในการปรั บปรุงงาน/แก้ไขปัญหาเป็นการกาหนดวิธีการ
ปรับปรุงและเครื่องมือทีใ่ ช้ในการปรับปรุงงาน ซึ่งอาจนาเทคนิคการปรับปรุงงานดังต่อไปนี้มาใช้คือ
4.1.1 เทคนิค PDCA PLAN การวางแผนรวมถึงการออกแบบกระบวนการการเลือกตัววัด และการ
ถ่ายทอดเพื่อนาข้อกาหนดไปปฏิบัติ DO ดาเนินการตามแผนที่วางไว CHECK การตรวจประเมิน ความก้าวหน้าและ
การได้มาซึง่ ความรู้ใหม่ โดยพิจารณาผลลัพธ์ทไี่ ด้ทงั้ จากภายในและภายนอกองค์กร ACT การ ปรับปรุง โดยอาศัยผล
ของการตรวจประเมิน การเรียนรู้ปัจจัยนาเข้าใหม่ๆ ข้อกาหนดใหม่ๆ รวมถึงความต้องการ ของผู้บริการ และโอกาส
ในการสร้างนวัตกรรม
4.1.2 เทคนิคการตั้งคาถาม 5 W– 1 H(What ?, Why ?, Where ?, When ?, How?) ซึ่ง
เทคนิคนีส่ ามารถนาไปใช้เพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในสภาพปัจจุบันและหาวิธีการปรับปรุงที่ทาให้กระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านเหลื อ แต่ ขั้ น ตอนที่ เ กิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม สามรถท างานได้ เ สร็ จ ทั น เวลาและตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกได้
4.2 ตั้งเป้าหมาย เป็นการกาหนดเป้าหมายการปรับปรุงงานที่ต้องการ ซึ่งอาจกาหนดเป็นค่าดัชนีชี้วัดผล
การดาเนินงาน( KPI) ว่ามีค่าเท่าไรจงเหมาะสม พร้อมกับออกแบบฟอร์มเก็บข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบ ประเมินผล
ตัวชี้วดั ก่อนดาเนินการและหลังดาเนินการหรือการเปรียบเทียบ (Benchmark) กับองค์กรในงาน ประเภทเดียว และ
พิจารณาว่าถ้าจะทาให้ดคี วรตงเป้าหมายไว้ทรี่ ะดับใดจงจะพอใจ
4.3 วางแผนโครงการและการดาเนินการตามแผนของโครงการที่วางไว้ เมือ่ สารวจสภาพปัจจุบันของ ปัญหา
และตัง้ เป้าหมายแล้วจะสามารถวางแผนโครงการในการปรับปรุงงาน ซึ่งอาจจัดทาเป็น Gantt Chart เพือ่ ให้ทราบถึง
กิจกรรมการปรับปรุงงานโดยรวมทั้งหมดว่าจะต้องใช้เวลาในการดาเนินงานนานเท่าใด ซึ่งต้องกาหนดกิจกรรมย่อย
และกาหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม รวมทัง้ ผู้รบั ผิดชอบแต่ละงานให้ชัดเจนด้วย
4.4 ลงมือปฏิบัติตามแผนและการตรวจสอบผลการปฏิ บัติการเป็นการดาเนินการเพื่อทดลองปฏิบัติตาม
ขัน้ ตอน/วิธีการใหม่ แล้วพิจารณาว่ามีแนวโน้มทีจ่ ะทาให้บรรลุเป้าหมายทีต่ ้ังไว้หรือไม่ หากมีแนวโน้มทีจ่ ะ
ดาเนินการได้ก็เตรียมการกาหนดเป็นมาตรฐานต่อไป แต่ถามแนวโน้มว่าจะไม่บรรลุผลตามเป้าหมายก็ต้องกลับไป
ยังขัน้ ตอนของการหาวิธีการปรับปรุงงานใหม่ให้ข้อ (3)อีกครั้ง
5. วิธีการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รบั บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
นั้น จาเป็นต้องมีการจัดส่งอานวยความสะดวกแก่ผู้รบั บริการประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ
ก. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
ผู้ให้บริการเป็นส่วนสาคัญทีส่ ่งผลต่อคุณภาพของการบริการเพราะผู้ให้บริการมีปฏิสัมพันธ์ต่อ
ผู้รบั บริการโดยตรง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง ควรให้ความสาคัญในการบริหารบุคลากรให้เป็นผู้ที่
มีลักษณะทีเ่ หมาะสมในการให้บริการ ดังนี้
1. ทัศนคติทถี่ กู ต้องในการให้บริการ
การบริการที่ทาให้ผู้รบั บริการประทับใจนั้น ต้องมาจากจิตใจและทัศนคติของผู้ให้บริการทีต่ ้องรับรู้ว่า
ผู้รบั บริการคือจุดมุง่ หมายของการทางานของตน ผู้รบั บริการเป็นบุคคลที่สาคัญทีส่ ุดต้องอานวยความสะดวกและ
ช่วยเหลือให้เต็มกาลังความสามารถ
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ปลูกฝังวัฒนธรรมในสานักปลัด ให้ตระหนักว่าผู้รับบริการเป็นบุคคลที่สาคัญที่สุด หัวหน้างาน ต้อง
ตรวจตราการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีใ่ นการให้บริการอย่างเข็มงวดผู้รบั บริการประเมิน การทางานของเจ้าหน้าที่และ
ผลของการประเมิ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการพิ จารณาความดี ความชอบอบรมพั ฒ นาผู้ ที่ ไม่ ส ามารถบริ การได้ ต าม
มาตรฐานและหากไม่ ส ามารถปรั บ ปรุ งตนเองได้ ให้ พิจ ารณาย้ ายไป ทางานในส่ ว นสนั บสนุ นที่ ไม่ ต้ องติ ด ต่ อ กั บ
ผู้รบั บริการ
2. ความมีมติ รไมตรี
การอานวยความสะดวกให้ แก่ผู้รั บบริ การนั้ นจะต้ องอยู่ บนพื้ นฐานของความเป็ นมิตรยิ้มแย้ม
แจ่มใส เพราะผู้รับบริการเมื่อเข้ามายังสานักปลัด ย่อมไม่มีความคุ้นเคยหากไม่มีผู้ใดเอาใจใส่ ก็จะเกิดความรู้สึก
เคว้งคว้างไม่ทราบว่าตนควรจะติดต่อกับผู้ใด ณ จุดใด ความมีมิตรไมตรีของผู้ให้บริการย่อมทาให้ผู้รับบริการมี
ความอบอุน่ ใจ
แนวทางปฏิบตั ิ
จุดให้มีพนักงานต้อนรับ เช่น เมื่อผู้รับบริการมายัง องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง บุคลากรจะ
เดินมาถามถึ งปั ญหาและความต้ องการอธิ บายถึ งขั้นตอนการดาเนินงานให้ เกิดความเข้ าใจ พาผู้รับบริการไปยั ง
จุดเริ่มต้นให้บริการในแต่ละกรณี
3. ความรู้
ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้ในงานของตนอย่างถ่องแท้ เพือ่ ทีจ่ ะให้บริการได้ถูกต้อง
สามารถใช้ความรู้ที่มี ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รบั บริการได้
แนวทางปฏิบตั ิ
พัฒนาความรู้ให้บุคลากร จุดใหม่การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการทดสอบวัดผลว่า
บุคคลมีความรู้จริงในศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ มีนโยบายให้การเลื่อนตาแหน่งเป็นไปเฉพาะในสายงาน
นั้นๆ ทาให้มีความชานาญและรู้สึกในงาน
4. ความสภาพ
ผู้ ให้ บ ริ การควรมี กริ ยามารยาท มี ความสุ ภ าพอ่ อนน้ อม ยกย่ องให้ เกีย รติ ผู้ รั บบริ การ การพั ฒ นา
บุคลิกภาพของผู้ให้บริการในด้านต่างๆอาจทาได้โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นให้เกิดความสุภาพและ มนุษย
สัมพันธ์
5. ความเต็มอกเต็มใจช่วยเหลือ
การมีจติ ใจใฝ่บริการ (Service Mind) ทีเ่ ต็มอกเต็มใจให้บริการเป็นจิตวิญญาณของผู้ให้บริการทีด่ ีและ
ช่วยให้ผู้รบั บริการรูส้ ึกประทับใจเมือ่ มารับบริการ
6. ความเสมอภาคในการให้บริการ
ผู้ให้บริการต้องมีความเสมอภาคในการให้บริการแก่ผู้รบั บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่า
ผู้รบั บริการนัน้ จะมีฐานะ ชาติตระกูล การศึกษา หรือสถานะทางสังคมในระดับใด เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานก็ควรที่จะ
ให้บริการในมาตรฐานเดียวกันโดยไม่มีความเหลือมล่า
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สร้างมาตรฐานของกระบวนการให้บริการ เช่น ถ้อยคาที่ใช้พดู กับผู้รับบริการ ให้ทุกคนถือปฏิบตั ิกับ
ผู้รบั บริการทุกคนเหมือนๆ กัน
ก. ด้านสถานที่ การจัดสภาพแวดล้อมเพื่ออานวยความสะดวก การจัดให้มีสถานที่และ
สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม เป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้ผู้รบั บริการไดรับความสะดวกสบาย
แนวทางปฏิบตั ิ
- จัดสถานที่ ภูมทิ ัศน์และอุปกรณ์อานวยความสะดวก จัดภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความ
สวยงาน จัดให้มีทนี่ ั่งอย่างเพียงพอ มีแผนผังจุดบริการตามลาดับขัน้ ตอน / ป้ายชื่อห้องจัดเตรียมวัสดุสานักงานที่
จาเป็น
- จัดทัศน์ความรู้และคลังข้อมูล
รวมเอกสารที่เป็นข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ ให้เป็นระเบียบสะดวกแก่การค้นหาเพื่อให้
สามารถให้บริการ ได้อย่างรวดเร็ว จัดระเบียบให้บุคลากรสามารถเขาถึงความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและเอกสารไม่
สูญหาย
- ด้านกระบวนการให้บริการ
กระบวนการให้บริการเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบงและ
การอานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ดังนั้น กระบวนการในการให้บริการจะต้องเอื้อให้เกิดความถูกต้องแม่นยา
รวดเร็ว ทาให้ผู้รับบริการสามารถเข้ าถึงบริการได้ง่าย มีความชัดเจนของข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการบริการที่สื่อให้
ผู้รับบริการ ได้รับทราบ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและมีการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านต่างๆ
เพือ่ ปรับปรุงบริการอย่างเหมาะสม ดังนี้
1. ความรวดเร็วในการให้บริการ
สิ่งทีผ่ ู้รบั บริการต้องกานเมื่อมารับบริการ คือ การได้รบั บริการทีร่ วดเร็ว ตรงเวลา ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนตาบลนาสะแบง จงควรคิดค้นวิธีการลดขัน้ ตอนในการทางาน เพือ่ สามารถให้บริการได้รวดเร็วทีส่ ุด
แนวทางปฏิบตั ิ
ลดขั้นตอนการให้บริการจัดให้มผี ู้ให้บริการอย่างเพียงพอ วางผังการไหลเวียนของงานหน่วยงาน
ไหลเวียนเร็วไม่มจี ดุ ทีเ่ ป็นคอขาด
2. ความถกตองแมนยา
การอานวยความสะดวกและแก้ปัญหาให้แก่ผู้รบั บริการ นอกจากจะต้องทาด้วยความ
รวดเร็วแล้วยังต้องมีความถูกต้อง แม่นยาไม่ผิดพลาด
แนวทางปฏิบตั ิ
การปฏิบัติงานมีขั้นตอนเป็นข้อกาหนดที่ชดั เจน มีคู่มือประกอบการทางานแต่ละอย่างต้องใช้เอกสาร
อะไรบ้าง การดาเนินงานมีขั้นตอนเป็นลาดับอย่างไรมีกระบวนการกลั่นกรอง ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ใช้
ระบบสารสนเทศช่วยจัดการข้อมูลและช่วยเตือนเมื่อถึงกาหนดเวลา มีการบันทึกวันและเวลาการรับคาขอและรับเรื่อง
ทุกขั้นตอนมีใบแสดงการรับคาขอให้กับผู้ยื่นคาขอและเวลาแล้วเสร็จ (วันรับผลการพิจารณา)

-83. ความสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ความสามารถและใช้บริการได้งา่ ยเป็นส่วนหนึ่งทีจ่ ะทาให้ผู้รบั บริการได้รบั ความสะดวกสบาย
ดังนั้น จุดทีใ่ ห้บริการควรจะมีการกระจายให้ทวั่ ถึงหรือให้ผู้รบั บริการสามารถใช้บริการผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้
4. ความชัดเจนของข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการบริการ ณ จุดบริการ
ผู้รับบริการจานวนมากมักจะไม่มีความรู้เกีย่ วกับชั้นตอนการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาสะแบง ตลอดจนไม่ทราบว่าต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้างในการติดต่อกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาสะแบง ในกรณีต่างๆ ดังนั้น การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลที่ชัดเจนจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้
ผู้รบั บริการได้รบั ความสะดวกมากขึน้
แนวทางปฏิบตั ิ
ติ ดประกาศตามที่ ต่ างๆ เพื่ อประชาสั มพั นธ์ ให้ ผู้ รั บบริ การหรื อหมายเลขโทรศั พท์ ในการติ ด ต่ อ
สอบถาม จัดทาป้ายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิ ดชอบใช้สื่ อต่ างๆ เช่น ป้ายแผ่นพับ แถบ บันทึกเสียงและรูปภาพในการ
ประชาสัมพันธ์การใช้บริการให้ ทราบทัว่ กันจัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ไว้ให้พร้อมเพรียง
5. การให้บริการตลอดเวลา
ควรจั ด ให้ มี ก ารบริ ก ารตลอดเวลาระหว่ า งการเปิ ด ให้ บ ริ ก าร ไม่ มี ก ารหยุ ด พั ก เที่ ย ง เพื่ อ สามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
6. จัดให้มชี ่องทางการติดต่อทีส่ ะดวก
จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่ผู้รับบริการสามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบงได้ โดยง่าย
เช่น Website ให้ข้อมูล E-mail เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา *กล่องรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์
7. การตดตามผล
เมือ่ ให้บริการไปแล้วในกรณีทภี่ ารกิจยังไม่เสร็จสมควรที่จะติดตามผลเป็นระยะๆ เพือ่ แสดงถึงความเอา
ใจใสและให้ความสาคัญกับผู้บริการ เป็นการสร้างความประทับใจอีกทางหนึ่ง นอกจากในการติดตามผลกอาจทาให้
ได้รบั ข้อมูลที่เป็นประโยชนในการดาเนินการต่อไปได้ทาให้เกิดความรู้สึกทีด่ ีทเี่ จ้าหน้าทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลนา
สะแบง ห่วงใยไม่ทอดทิ้ง
6. การสารวจความพึงพอใจของผู้บริการในด้านต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง ควรทาการสารวจความพึงพอใจของผู้รบั บริการอย่างสม่าเสมอ
เพือ่ ทีจ่ ะได้ทราบ ว่าจะต้องปรับปรุงการดาเนินงานในจุดใดบ้าง เพือ่ ให้มีการพัฒนาคุณภาพของบริการอย่างต่อเนื่อง
*จัดทาแบบสอบถามเพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้รบั บริการ *ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รบั บริการตอบ
แบบสอบถามในแบบสอบถามหรือทางอินเทอร์เน็ตและสร้างแรงจูงใจให้ตอบแบบสอบถาม เช่นมีรางวัลให้
*นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลและสรุป
*หาวิธกี ารปรับปรุงจุดทีผ่ ู้รบั บริการยังไม่ได้รบั ความพึงพอใจ
*จัดอันดับเจ้าหน้าทีท่ ี่ให้บริการดี เพือ่ กระตุ้นให้เจ้าหน้าทีเ่ อาใจใส่บริการให้ได้ดีทสี่ ุด

-97. การจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน
เมื่อดาเนินการปรับปรุงงานจนได้ผลลัพธ์สอดคล้องตามเป้าหมายให้เปรียบเทียบผลการปฏิบั ติงาน
ก่อนและหลังปรับปรุงงาน เช่น การเปรียบเทียงด้านระยะเวลา ด้านขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ
หรือด้านต้นทุนค่าใช้จา่ ย โดยจะตองสามารถชี้ให้เห็นได้ว่าการปรับปรุงงานนั้นเกิดประสิทธิภาพและเกิดความ คุม้ ค่า
และเมื่อเชื่อมั่นได้ว่างานที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเป็นสิ่งดีก็ให้กาหนดเป็นมาตรฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ
ประกาศใช้รวมทั้งต้องดาเนินการขยายผลไปยังกระบวนงานอันที่มีลักษณะงานคลายคลึงกัน ทั้งนี้ จะต้อง รักษาและ
ปรับปรุงมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
7.1 วิธีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(1) การใช้ผลการปฏิบัตงิ านทีผ่ ่านมา เป็นวิธีการทีอ่ าศัยข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานย้อนหลัง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
น ามาคานวณหาค่ าเฉลี่ ย แล้ วกาหนดเป็ น มาตรฐาน โดยอาจเพิ่ มหรื อลดให้ ต ามความเหมาะสม กั บสภาพหรื อ
สถานการณ์ในช่วงเวลานั้น
(2) การเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานของบุคคลอันเป็นวิธีการเปรียบเทียบผลการ ปฏิบัติงานของบุคคลหนึ่งกับ
ผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลนั้นๆ
(3) การศึกษาจากการปฏิ บั ติ งาน เป็นวิธีการที่ อาศั ยหลั กเกณฑ์ ทางวิ ทยาศาสตร์ ห รื อการคานวณมาช่วย เช่น
การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการปฏิบัติงาน ทัง้ นี้เพือ่ หาเวลามาตรฐาน
(4) มาตรฐานแบบวิสัยเป็นวิธีการทีผ่ ู้บริหาร / หัวหน้างาน เฝ้าสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วนามา
กาหนดเป็นมาตรฐาน
(5) ศึกษาเปรียบเทียบผลการให้บริการขององค์กรอันที่สามารถให้บริการผู้รบั บริการได้เร็วที่สุด ดีที่สุด ผู้รับบริการ
พึงพอใจต่อการบริการมาก แล้วนามาเป็นต้นแบบในการศึกษาว่ามีกระบวนการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร เพื่อจัดทาเป็น
มาตรฐานต่อไป
(6) ศึกษาการบริการของท้ องที่ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนามาวิเคราะห์หาความแตกต่างหรื อหา
ช่องว่างของการปฏิบตั ิงาน เพือ่ นามาเป็นแนวทางในการจัดทามาตรฐานและการปรับปรุงบริการ
7.2 เกณฑ์ในการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัตงิ านควรรับเป็นลักษณะของการปฏิบตั ิงานทัง้ ในเชิงปริมาณ
คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมเช่นเกณฑ์ด้านขั้นตอนและระยะเวลาที่ ปฏิบัติคุณภาพของงานและ
ลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบตั ิงานเป็นต้น ซึ่งกล่าวโดยละเอียดได้ดังนี้
1. เกณฑ์ดา้ นขั้นตอนและระยะเวลาที่ปฏิบัติ เป็นการกาหนดว่างานต้องมีขนั้ ตอนเท่าไร และควรจะใช้
เวลาปฏิบัติมากน้อยเพียงใดงานจึงจะเสร็จ
2. เกณฑ์ด้านคุณภาพของงานเป็นการกาหนดว่าผลงานที่ปฏิบัติได้นั้นมีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด โดย
สามารถกาหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ประหยัดทัง้ เวลาและทรัพยากร เช่น มี
การกาหนดข้อผิดพลาดที่สามารถยอมรับได้ว่าผลได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ สูญหายได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์เป็นต้น หรือ
เป็นการกาหนดให้ผลการปฏิบัตงิ านมีความผิดพลาดหรือบกพร่องเป็นศูนย์เท่านั้น
3. เกณฑ์ด้านลักษณะการแสดงออกขณะปฏิบัติงาน งานบางตาแหน่งไม่สามารถกาหนดมาตรฐาน ด้วย
คุณภาพหรือปริมาณได้ เพราะเป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยการใช้บุคคลหรือลักษณะเฉพาะบางอย่ างคอยรับ บริการ
จากเจ้าหน้าที่ พฤติกรรมและบุคคลลักษณะที่แสดงออกถือเป็นองค์ประกอบที่สาคัญสาหรับตาแหน่งงาน บริการที่
ต้องติดต่อกับ สาธารณชน ซึ่งถือได้ว่าเป็น ตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง ดังนั้น การกาหนด
ลักษณะ พฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ ในมาตรฐานการปฏิ บัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่ าต้องปฏิบัติตน
อย่างไร การแสดงพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

-107.3 ข้อเสนอแนะ
การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง ต้องมีความเหมาะสมและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้ เห็นพ้องต้องกันว่ามาตรฐานมีความเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบตั ิ
ได้ ตามที่กาหนดไว้ ลักษณะงานที่กาหนดไว้ในมาตรฐานต้องสามารถวัดได้เป็นจานวนเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยวัดอื่นๆ
ที่สามารถวัดได มีการบันทึกเป็นลายลักษณะอักษรและเผยแพรให้ เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันและสุดท้ายมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นี้ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ปฏิบัตงิ านไม่ สามารถ
ปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการเปลี่ยนแปลงควรมีสาเหตุ เนื่องมาจากการที่หน่วยงานมีวิธีปฏิบัติงานใหม่หรือ นาอุปกรณ์
เครือ่ งมือใหม่ๆ มาใช้ปฏิบัติงาน
7.4 ประโยชน์ของการจัดทามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
การมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน พบว่าประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบงและ
เจ้าหน้าที่ในอบต. หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจงใจ การ
ปรับปรุงงาน การควบคุมงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้
อย่ างถูกต้ องการเปรี ย บเที ย บผลงานที่ ทาได้ กับที่ควรจะเป็ นมี ความชั ดเจนมองเห็ นแนวทางในการพั ฒ นาการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มากขึน้ และช่วยให้มกี ารฝึกฝนตนเองให้เข้ามาตรฐานได้
(2) ด้านการสร้างแรงจูงใจ มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นส่งเราให้เกิดความมุ่งมัน่ ไปสู่มาตรฐาน
ผู้ปฏิบัตงิ านทีม่ คี วามสามารถจะเกิดความรู้สึกท้าทาย ผู้ปฏิบัติงานทีม่ งุ่ ความสาเร็จจะเกิดความมานะพยายาม
ผู้ปฏิบัตงิ านดีจะเกิดความภาคภูมิใจและสนุกกับงาน
(3) ด้านการปรั บปรุงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าผลงานที่มีคุณภาพ
จะต้องปฏิบัติอย่างไรช่วยให้ไม่ต้องกาหนดรายละเอียดของงานทุกครั้ง ทาให้มองเห็นแนวทางในการปรับปรุงงาน
และพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงานและช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความคุ้มคาและเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่ม
ผลผลิต
(4) ด้านการควบคุมงาน มาตรฐานการปฏิบัติ งานเป็นเครื่องมือทีผ่ ู้บังคับบัญชาใช้ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายอานาจหน้าทีแ่ ละส่งผ่านคาสั่งได้งา่ ยขึน้ ช่วยให้สามารถดาเนินงาน
ตามแผนงานง่ายขึน้ และควบคุมงานได้ดีขนึ้
(5) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ช่วยให้การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีการประเมินผลการปฏิ บัติ งานด้วยความรู้ สึ ก การเปรียบเทียบ ผลการ
ปฏิบัติงานทีท่ าได้กับมาตรฐานการปฏิบัตงิ านมีความชัดเจนและช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานย่อมรับผลการประเมินได้ ดีขนึ้
8. ชีแ้ จงและทาความเข้าใจกับผูป้ ฏิบัติงานและผู้ทเี่ กี่ยวข้องอื่นๆ เกีย่ วกับมาตรฐานการปฏิบัตงิ านทีก่ าหนดไว้
พร้อมทัง่ จงใจให้เจ้าหน้าที่มสี ่วนร่วมในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และเห็น
ประโยชน์ทเี่ จ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานได้รบั จากการปรับปรุงกระบวนงาน
9. ผลักดันและส่งเสริมให้บคุ ลากรทางานทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันและถ่ายทอดองค์ความรู้ทไี่ ด้จาก
การพัฒนากระบวนงานไปยังบุคลากรอื่นๆ
ส่งเสริมให้บคุ ลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนากระบวนงานให้
เป็นตามมาตรฐานเดียวกัน โดยกาหนดแผนปฏิบัตกิ าร ระยะเวลาและเป้าหมายในการดาเนินงาน

-11ให้ ชั ด เจนว่ า ต้ อ งการผลงานเป็ น ลั ก ษณะใด เป็ น ปริ ม าณงาน คุ ณ ภาพงาน ขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน เวลาการ ปฏิบัติงานหรือวิธีการปฏิบัติงานทั้งแผนงาน ระยะเวลาและเป้ าหมายที่ต้ังไว้ต้องไม่ขัดกับ
นโยบาย หลักเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน สาหรับวิธีการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานให้ได้ตาม
มาตรฐาน สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
*ออกคาสั่งให้บคุ ลากรนาไปปฏิบตั ิ
*แต่งตัง้ ให้มีคณะทางานรับผิดชอบเฉพาะในการดูแลการปรับปรุงบริการหรือหน้าทีป่ รับปุรง ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
*การสร้างแรงจูงใจโดยใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่บุคลากรทีป่ ฏิบัติได้ ตามกรอบมาตรฐานงาน
บริการ เช่น การยกย่องชมเชย การมอบรางวัล เป็นต้น
*การศึกษาดูงานจากองค์การอันทีส่ ามารถนามาเป็นแบบอย่างทีด่ ีได้หรือการให้ที่อื่นมาดูงานของตนเอง
ทัง้ นี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการเปลี่ยนแปลงตนเอง
10. การติดตามประเมินผลการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานแล้วนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งอาจดาเนินการได้ดังต่อไปนี้
10.1 กาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัตเิ กีย่ วกับการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่ าหนดไว้
10.2 กาหนดแบบการรายงานดาเนินงานตามมาตรฐานของหน่วยงาน แล้วจัดส่งผลการปฏิบัตงิ าน ดังกล่าว
ให้หน่วยงานกลางทราบเป็นระยะๆ เช่นทุกๆ 3 เดือนหรือทุกๆ 6 เดือนหรือแล้วแต่ความเหมาะสมและ ความ
เป็นไปได้
11. แนวทางการพัฒนากระบวนงานในอนาคต
ควรพิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขมาตรฐานที่กาหนดไว้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้ โดยควรมีการปรับปรุงทกๆ 5-6 ปี
เพราะรูปแบบความต้องการของผู้รบั บริการจะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การทางานเพื่อให้
สามารถตอบสนองได้ทันทีกับความต้องการของประชาชนด้วย
12. ปัจจัยที่ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง สามารถปรับปรุงกระบวนงานได้สาเร็จอย่างต่อเนื่อง
วิเคราะห์จากการดาเนินการปรับปรุงทีผ่ ่านมาว่าความสาเร็จเกิดมาจากปัจจัยต่างๆ มีอะไรบ้าง เช่น เครือ่ งมือในการ
ให้บริการ ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย คุณภาพของเจ้าหน้าที่ ทีก่ ารปรับปุรง ขัน้ ตอนการทางาน ผู้บริหาร
ให้ความสาคัญ เป็นต้น

-12บทสรุป
การพัฒนาคุณภาพการบริการเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง
สามารถนามาใช้ในการบริหารงาน เพือ่ ควบคุมให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ การมอบหมาย
หน้าที่และการสั่งการสามารถทาได้สะดวก รวดเร็ว การประเมินผลการปฏิ บัติงานมีความยุติธรรม น่าเชื่อถือ
เนื่องจากมีทงั้ หลักฐานและหลักเกณฑ์ทอี่ งค์การบริหารส่วนตาบลนาสะแบง สามารถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับ
ผลการประเมินได้โดยง่าย
ในส่ ว นของฝ่ ายจั ดการปฏิบั ติงาน มาตรฐานที่ กาหนดไว้ ถื อเป็ นสิ่ งท้ายท้ ายที่ ทาให้ เกิดความ
มุ่งมั่นที่จะไป ให้ถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานมีความถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีกรอบหรือแนวทางในการ
ปรับปรุงงาน และการพัฒนาศักยภาพ เพื่อไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารขององค์การ
บริ ห ารส่ วนตาบลนาสะแบง ได้ ร่ ว มกัน กาหนดไว้ เพื่ อให้ การปฏิ บัติ งานได้คุณภาพและได้ พัฒนาไปสู่ องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

