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ค าน า 

   คู่มือมำตรฐำนกำรให้บริกำรประชำชน จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน       
ด้ำนบริกำร ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลนให้ถูกต้อง รวดเร็ว และผิดพลำดน้อยลง ท ำให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรให้บริกำรประชำชนขององค์กำรบริหำร     
ส่วนต ำบลบำงเลนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร ตลอดจนผู้ที่สนใจน ำไปใช้ปรับปรุงคุณภำพกำรบริกำร
มำตรฐำนและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ รับบริกำร ก่อให้ เกิดประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนกำร       
ให้บริกำรเกิดควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำร 
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บทน า 
   

ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี.ศ.2546 ได้ก ำหนด
แนวทำงปฏิบัติรำชกำร มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง เพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนให้เกิดควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องำนบริกำร 
ประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรให้บริกำร ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น มีกำรประเมินให้    
ทันต่อสถำนกำรณ์ ประชำชนได้รับควำมอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร และมี   
กำรประเมินผลกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
  กำรจัดบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ประชำชนเป็นหน้ำที่ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลน
ต้องด ำเนินกำรให้กับประชำชนทุกคนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลน เพ่ือให้ประชำชนมีควำมสุข และ
พึงพอใจในกำรรับบริกำร กำรจัดบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ประชำชนทุกคน ต้องมีกำรพัฒนำปรับปรุง
คุณภำพกำรบริกำรให้มีมำตรฐำนอันจะน ำมำซึ่งคุณภำพกำรให้บริกำรที่ดี ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจเป็นกำร
ยกระดับคุณภำพ ปฏิบัติงำน เมื่อบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลน สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม จึงเห็นสมควรถ่ำยทอดวิธีปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพไปยังบุคลำกรทุกคน เพ่ือก่อให้เกิดกำรพัฒนำ 
กำรบริกำรที่ดีที่สุดและปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกันส่งผลทั้งผู้รับบริกำรได้รับบริกำรที่รวดเร็วตำมก ำหนดเวลำ
ปฏิบัติและมีควำมเป็นธรรมได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตอบสนอควำมต้องกำรของทุกคน 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 
  1. เพื่อเป็นแนวทำงให้บุคลำกรน ำไปใช้พัฒนำและปรับปรุงคุณภำพงำนบริกำร 
  2. เพื่อพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพกำรบริกำรให้มีมำตรฐำน 

ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพงานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลนเพื่อสร้างความ      
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
  กำรพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลน ให้เป็นไปตำมำตรฐำนหรือ        
มีมำตรฐำนคุณภำพ นับได้ว่ำเป็นเรื่องส ำคัญที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลน ควรมีกำรพัฒนำคุณภำพ    
งำนบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรให้ดีขึ้นกว่ำที่มำตรฐำนก ำหนด เพ่ือให้ผู้รับกำรบริกำร
เกิดควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรของบุคลำกรด้วยมำตรฐำนเดียวกันและมีประสิทธิภำพ      
เท่ำเทียมกัน 

ค าจ ากัดความ 
  การบริการ หมำยถึง ควำมพยำยำมในกำรใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และควำมกระตือรือร้นของ 
ผู้ ให้บริกำรน ำเสนอกำรบริกำรให้แก่ผู้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ จริงใจ และให้เกียรติ เพ่ือให้สำมำรถตอบสนอง 
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง รวมทั้งเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริกำร 
  คุณภาพงานบริการ หมำยถึง ประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนและมี
ควำมสม่ ำเสมอ ในกำรตอบสนองตำมควำมต้องกำร จ ำเป็น และควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร สร้ำงควำม   
พึงพอใจให้กับผู้รับบริกำรเมื่อได้รับกำรบริกำรควำมพึงพอใจ หมำยถึง ระดับควำมรู้สึกพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ที่มำติดต่อกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลน ต่อกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภำพของ
กิจกรรมนั้นๆ ระดับควำมพึงพอใจของบุคคล  ชอบใจ พอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อควำมต้องกำรของบุคคลนั้นได้รับ
กำรตอบสนอง 

ผู้รับบริการ  หมำยถึง ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลนและประชำชนทั่วไป  
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การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
  กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรเป็นกำรมุ่งไปสู่กำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรตำมแนวคิด      
กำรบริหำรคุณภำพโดยรวม (TQM) มีหลักกำรดังนี ้
  1) ผู้รับบริการส าคัญที่สุด (customerfocus) เพรำะผู้รับบริกำรเป็นเป้ำหมำยที่ส ำคัญของงำน
บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลน ซึ่งคุณภำพงำนบริกำรอยู่ที่ควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้บริกำร 
  2) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) เป็นกำรรวมพลังเพ่ือกำรสร้ำงสรรค์ให้ผู้รับบริกำรและ    
ผู้บริกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกันและมีส่วนในกำรปรับเปลี่ยนไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว 

3) ทีมงานสัมพันธ์(teamwork & empowerment) ทุกคนต้องท ำงำนเป็นทีม ผู้ปฏิบัติงำนจะต้อง
ได้รับกำรเสริมพลังด้วยกำรฝึกอบรมและโอกำสข้อมูล เพ่ือให้น ำศักยภำพของตนมำใช้อย่ำงเต็มที่ 

4) มุ่งม่ันกระบวนการ (process focus) เป็นกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้กระชับ ง่ำย ในกำร 
ปฏิบัติเป๊นกำรสร้ำงระบบเพื่อปกป้องคุ้มครองให้ผู้ปฏิบัติงำนท ำงำนได้ดีที่สุด 

5) มีกระบวนการแก้ปัญหา (problem solving process) เป็นกำรน ำกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์มำใช้
ปรับปรุงกระบวนกำร เริ่มด้วยกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ กำรทดสอบ ทำงเลือก และน ำมำปฏิบัติเป็นมำตรฐำน 

6) ผู้น าให้การสนับสนุน (leadership support) ผู้น ำมีบทบำทส ำคัญในกำรก่อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลง ผู้น ำทุกระดับเปลี่ยนบทบำทจำกผู้ควบคุมและสั่งกำรเป็นโค้ช 

7) พัฒนาไม่หยุดยั้ง (continuous improvement) มองหำโอกำสพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง กำรพัฒนำ 
คุณภำพกำรบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลน จึงเป็นสิ่งส ำคัญที่เป็นตัวแปรตำมกับระดับควำม    
พึงพอใจของผู้รับบริกำร ถ้ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลน ได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร  
ให้มีด้วยกระบวนกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ ขั้นตอนกำรท ำงำนลดลงสำมำรถปฏิบัติงำนได้รวดเร็วขึ้น และ  
ลดค่ำใช้จ่ำย เมื่อปฏิบัติแล้วมีประสิทธิภำพจนเกิดเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนและมีกำรปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่อง เนื่องจำกควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ทั้งภำย ในและภำยนอก   
ก็เปลี่ยนแปลงไปตำมสถำนกำรณ์ ปัจจุบันฉะนั้นควรมีกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงสม  ่ำเสมอ โดยด ำเนินกำร 
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
   1. ก ำหนดและวิเครำะห์ลักษณะพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลนเพ่ือให้ทรำบ
ทิศทำงและเป้ำหมำย มีองค์ประกอบดังนี้ 

o ประวัติ 
o วิสัยทัศน ์
o พันธกิจ 
o ภำรกิจ 
o โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและอัตรำก ำลัง 

2. ปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำร ดังนี้ 
o วิเครำะห์กระบวนกำรให้บริกำรข้อมูล เพ่ือน ำมำพิจำรณำจัดท ำข้อเสนอในกำร     

ลดขั้นตอนระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 
o จัดท ำมำตรกำรที่จะน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้ได้มำตรฐำนที่ก ำหนด 
o รับฟังควำมคิดเห็น/ระดมสมองจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง 
o ผลักดันกำรพัฒนำงำนบริกำรสู่ควำมส ำเร็จ 
o พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขงำนบริกำรให้เหมำะสม 
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ศึกษาวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานในอดีตและปัญหาที่เกิดขึ้น 
  ศึกษำวิเครำะห์กระบวนกำร ที่ได้คัดเลือกว่ำมีกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรผู้รับบริกำรอย่ำงไรเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริกำร  ซึ่งมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

1 ส ารวจสภาพปัจจุบันของการปฏิบัติงาน กำรวิเครำะห์สภำพ กำรท ำงำนในปัจจุบันขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงเลน สำมำรถช่วยค้นหำสำเหตุที่ท ำให้เกิดปัญหำหรือควำมล่ำช้ำ ในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้ง 
ควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรได้รับบริกำรได้ โดยกำรเก็บข้อมูลมำวินิจฉัยปัญหำ ซึ่งข้อมูลนี้อำจมำจำกควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรหรือควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรหรือจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบำงเลน จำกนั้นหำจุดที่ควรปรับปรุงซึ่งสำมำรถศึกษำได้จำกกำรจัดท ำแผนผังกำรไหลของงำนใน
กระบวนกำรให้มีกำรแยกแยะ ขั้นตอนกำรท ำงำนย่อยๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรท ำงำนและสำมำรถวิเครำะห์
หำว่ำขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่ ไม่ก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิม และขั้นตอนใดก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิม เพ่ือน ำมำก ำหนด
แนวทำงในกำรปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนต่อไป 

2 วิเคราะห์หาสาเหตุ เป็นกำรวิเครำะห์ปัญหำเพ่ือพิจำรณำว่ำมีเวลำสูญเสียเกิดขึ้นในขั้นตอนใดและ
สูญเสียเรื่องใด ซึ่งอำจจะน ำเทคนิคกำรวิเครำะห์แบบผังก้ำงปลำ (FishBone Diagram) มำวิเครำะห์หำสำเหตุ
เริ่มต้นของปัญหำ ผลที่ได้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้น ที่มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำว่ำ มีจ ำเป็นเร่งด่วนหรือ
มีควำมเสียหำยรุนแรงอย่ำงไร เพ่ือน ำมำก ำหนดขั้นตอนกำรแก้ไขปัญหำ ตั้งเป้ำหมำย และขอบเขตใน         
กำรปรับปรุงงำนให้ได้อย่ำงชัดเจนต่อไป 

การด าเนินการปรับปรุงบริการ 
  กำรได้มำซึ่งมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลน สิ่งหนึ่งที่ต้องด ำเนินกำร
ก่อน คือ ปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพ ผู้บริหำรส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลน ต้องเห็นถึงควำม
จ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้มีกำรปรับปรุงงำนอย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำรกิ จใน         
กำรให้บริกำร ทั้งนี้ เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลน มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล สร้ำงควำมพึงพอใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริกำร ส่วนรวมจำกกำรได้รับบริกำร ส ำหรับ            
กำรปรับปรุงมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

1 ก าหนดมาตรการ แนวทาง และแผนงานในการปรับปรุงงาน/แก้ไขปัญหา เป็นกำร
ก ำหนดวิธีกำรปรับปรุงและเครื่องมือที่ใช้ในกำรปรับปรุงงำน ซึ่งอำจน ำเทคนิคกำรปรับปรุงงำนดังต่อไปนี้       
มำใช้ คือ 

1.1 เทคนิค PDCA PLAN กำรวำงแผน รวมถึง กำรออกแบบกระบวนกำรกำรเลือกตัววัด
และกำรถ่ำยทอดเพ่ือน ำข้อก ำหนดไปปฏิบัติ DO ด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้ CHECK กำรตรวจประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำและกำรได้มำซึ่งควำมรู้ใหม่ โดยพิจำรณำผลลัพธ์ที่ได้ทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กร ACT 
กำรปรับปรุงโดยอำศัยผลของกำรตรวจประเมิน กำรเรียนรู้ปัจจัยน ำเข้ำใหม่ๆ ข้อก ำหนดใหม่ๆ รวมถึงควำม
ต้องกำรของผู้บริกำร และโอกำสในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

1.2 เทคนิคกำรำตั้งค ำถำม 5W – 1 H (What ?, Why ?, Where ?, When ?, How ?) ซึ่ง
เทคนิคนี้สำมำรถน ำไปใช้เพ่ือวิเครำะห์ผลกำรปฏิบัติงำนในสภำพปัจจุบันและหำวิธีกำรปรับปรุงที่ท ำให้กระวน
กำรปฏิบัติงำนเหลือแต่ขั้นตอนที่เกิดมูลค่ำเพ่ิมสำมรถท ำงำนได้เสร็จทันเวลำและตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรทั้งภำยในและภำยนอกได้ 
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2 ตั้งเป้ำหมำย เป็นกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรปรับปรุงงำนที่ต้องกำร ซึ่งอำจก ำหนดเป็น     
ค่ำดัชนีวัดผลกำรด ำเนินงำน (KPI) ว่ำมีค่ำเท่ำไรจึงเหมำะสม พร้อมกับออกแบบฟอร์มเก็บข้อมูล เพ่ือ
เปรียบเทียบ ประเมินผลตัวชี้วัดก่อนด ำเนินกำรและหลังด ำเนินกำรหรือกำรเปรียบเทียบ (Benchmark) กับ
องค์กรอื่นในงำน ประเภทเดียว และพิจำรณำว่ำถ้ำจะท ำให้ดีควรตั้งเป้ำหมำยไว้ที่ระดับใดจึงจะพอใจ 

3 วำงแผนโครงกำรและกำรด ำเนินกำรตำมแผนของโครงกำรที่ วำงไว้ เมื่อส ำรวจสภำพ
ปัจจุบันของปัญหำและตั้งเป้ำหมำยแล้วจะสำมำรถวำงแผนโครงกำรในกำรปรับปรุงงำน ซึ่งอำจจัดท ำ Gantt 
เป็น Chart เพ่ือให้ทรำบถึงกิจกรรมกำรปรับปรุงงำนโดยรวมทั้งหมดว่ำจะต้องใช้เวลำในกำรด ำเนินงำนนำน
เท่ำใด ซึ่งต้องก ำหนดกิจกรรมย่อยและก ำหนดระยะเวลำของแต่ละกิจกรรม รวมทั้งผู้รับผิดชอบแต่ละงำนให้
ชัดเจนด้วย 

4 ลงมือปฏิบัติตำมแผนและกำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติกำรเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือทดลอง
ปฏิบัติขั้นตอน/วิธีกำรใหม่ แล้วพิจำรณำว่ำมีแนวโน้มที่จะท ำให้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้หรือไม่ หำกมีแนวโน้ม     
ที่จะด ำเนินกำรได้ก็เตรียมกำรก ำหนดเป็นมำตรฐำนต่อไป แต่ถ้ำมีแนวโน้มว่ำจะไม่บรรลุผลตำมเป้ำหมำย       
ก็ตอ้งกลับไปยังขั้นตอนของกำรหำวิธีกำรปรับปรุงงำนใหม่ให้ข้อ (3) อีกครั้ง 
   5. วิธีกำรให้บริกำรเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจ กำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรเพ่ือให้เกิดควำม     
พึงพอใจนั้น  จ ำเป็นต้องมีกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกผู้รับบริกำรประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 
   ก. ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร  ผู้ให้บริกำรเป็นส่วนส ำคัญที่ส่งผลต่อคุณภำพของกำรบริกำร
เพรำะผู้ให้บริกำรมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้รับบริกำรโดยตรง  ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลนควรให้
ควำมส ำคัญในกำรบริหำรบุคลำกรให้เป็นผู้เหมำะสมในกำรให้บริกำร ดังนี้ 

    1. ทัศนคติที่ถูกต้องในการให้บริการ กำรบริกำรที่ท ำให้ผู้รับบริกำรประทับใจนั้น 
ต้องมำจำกจิตใจและทัศนคติของผู้ให้บริกำรที่ต้องรับรู้ว่ำผู้รับบริกำรคือจุดมุ่งหมำยของกำรท ำ งำนของตน 
ผู้รับบริกำรเป็นบุคคลที่ส ำคัญท่ีสุดต้องกำรควำม ช่วยเหลือให้เต็มก ำลังควำมสำมำรถ 

แนวทางปฏิบัติ 
    ปลูกฝังวัฒนธรรมในส ำนักงำน ให้ตระหนักว่ำผู้รับบริกำรเป็นบุคคลที่ส ำคัญที่สุด 
หัวหน้ำงำนต้องตรวจตรำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำรอย่ำงเข้มงวด ผู้รับบริกำรประเมิ น     
กำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที ่ และผลของกำรประเมินเป็นส่วนหนึ่งของกำรพิจำรณำควำดีควำมชอบ อบรมพัฒนำ
ผู้ที่ไม่สำมำรถบริกำรได้ตำมมำตรฐำนและหำกไม่สำมำรถปรับปรุงตนเองได้ให้พิจำรณำย้ำยไปท ำงำนในส่วน
สนับสนุนที่ไม่ต้องติดต่อกับผู้รับบริกำร 

2. ความมีมิตรไมตรี   กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้รับบริกำรนั้นจะต้องอยู่บน
พ้ืนฐำนของควำมเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส เพรำะผู้รับบริกำรเมื่อเข้ำมำยังส ำนักงำน ย่อมไม่มีควำมคุ้นเคยหำก
ไม่มีผู้ใดเอำใจใส่ ก็เคว้งคว้ำงไม่ทรำบว่ำตนควรจะติดต่อกับผู้ใด ณ จุดใด ควำมมีมิตรไมตรีของผู้ให้บริกำร    
ย่อมท ำให้ผู้รับบริกำรควำมอบอุ่นใจ 

แนวทางปฏิบัติ 
    จัดให้มีพนักงำนต้อนรับ เช่น เมื่อผู้รับบริกำรมำยัง ส ำนักงำน บุคลำกรจะเดินมำถำม
ถึงจุดประสงค์และควำมต้องกำรอธิบำยถึงขั้นตอนกำรด ำเนินงำนให้เกิดควำมเข้ำใจ พำผู้รับบริกำรไปยัง
จุดเริ่มต้น ในแต่ละกรณี 
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3. ความรู้  ผู้ให้บริกำรจะต้องมีควำมรู้ในงำนของตนอย่ำงถ่องแท้ เพ่ือที่จะ
ให้บริกำรได้ถูกต้อง สำมำรถใช้ควำมรู้ที่มีช่วยแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้รับบริกำรได้ 

แนวทางปฏิบัติ 
    พัฒนำควำมรู้ให้บุคลำกร จัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง มี  
กำรทดสอบวัดผลบุคคลมีควำมรู้จริงในศำสตร์ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ มีนโยบำยให้กำรเลื่อนต ำแหน่ง
เป็นไปในสำยงำน นั้นๆ ท ำให้มีควำมช ำนำญและรู้สึกในงำน 
    4. ความสุภาพ  ผู้ให้บริกำรควรมีกิริยำมำรยำท มีควำมสุภำพอ่อนน้อม ยกย่องให้
เกียรติผู้รับบริกำร กำรพัฒนำบุคลิกภำพของผู้ให้บริกำรในด้ำนนี้ อำจท ำได้โดยกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรที่
เน้นให้เกิดควำมสุข มีมนุษยสัมพันธ์ 
    5. ความเต็มอกเต็มใจช่วยเหลือ  กำรมีจิตใจใฝ่บริกำร ( Service Mind) ที่เต็มอก
เต็มใจให้บริกำรเป็นจิตวิญญำณของผู้ให้บริกำรทีช่วยให้ผู้รับบริกำรรู้สึกประทับใจเมื่อมำรับบริกำร 

6. ความเสมอภาคในการให้บริการ   ผู้ ให้บริกำรต้องมีควำมเสมอภำคใน           
กำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำผู้นั้นจะมีฐำนะ ชำติตระกูล กำรศึกษำ หรือสถำนะ
ทำงสังคมในระดับใด เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนก็ควรที่ให้บริกำรในมำตรฐำนเดียวกันโดยไม่มีควำมเหลื่อมล้ ำ 
    แนวทางปฏิบัติ 
    สร้ำงมำตรฐำนของกระบวนกำรให้บริกำร เช่น ถ้อยค ำที่ใช้พูดกับผู้รับบริกำรให้     
ทุกคนถือปฏิบัติผู้รับบริกำรทุกคนเหมือนๆ กัน 

ก. ด้านสถานที่ การจัดสภาพแวดล้อมเพื่ออ านวยความสะดวก กำรจัดให้มีสถำนที่
และสภำพแวดล้อมทีเ่หมำะสม เป็นปัจจัยส ำคัญประกำรหนึ่งที่จะช่วยให้ได้รับควำมสะดวกสบำย 

แนวทางปฏิบัติ 
- จัดสถำนที่ ภูมิทัศน์และอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก จัดภูมิทัศน์ให้มีควำมสะอำด

เป็นระเบียบเรียบร้อย มีควำมสวยงำม จัดให้มีที่นั่งอย่ำงเพียงพอ จุดบริกำรตำมล ำดับขั้นตอน/ป้ำยชื่อห้อง
จัดเตรียมวัสดุส ำนักงำนที่จ ำเป็น 

- จัดท ำศูนย์ควำมรู้และคลังข้อมูล รวมเอกสำรที่เป็นข้อมูลและองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ให้
เป็นระเบียบสะดวกแก่กำรค้นหำเพื่อให้สำมำรถให้บริกำร 
ได้อย่ำงรวดเร็ว จัดระเบียบให้บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ต่ำงๆ ได้ง่ำยและเอกสำรไม่สูญหำย 

- ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร  กระบวนกำรให้บริกำรเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อคุณภำพ
บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลนและกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้รับบริกำร ดังนั้น กระบวนกำร
ในกำรให้บริกำรจะต้องเอ้ือให้เกิดควำมถูกต้องแม่นย ำให้ผู้รับบริกำร  สำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้ง่ำย มีควำม
ชัดเจนของข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรบริกำรที่สื ได้รับทรำบ มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและมีกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในด้ำนต่ำงๆ และปรับปรุงบริกำรอย่ำงเหมำะสม ดังนี้ 

1. ความรวดเร็วในการให้บริการ  สิ่งที่ผู้รับบริกำรต้องกำนเมื่อมำรับบริกำร คือ   
กำรได้รับบริกำรที่รวดเร็ว ตรงเวลำ ดังนั้น จึงควรคิดค้นวิธีกำรลดขั้นตอนในกำรท ำงำน เพ่ือสำมำรถให้บริกำร
ได้รวดเร็วที่สุด 

แนวทำงปฏิบัติ 
ลดขั้นตอนกำรให้บริกำรจัดให้มีผู้ให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ วำงผังกำรไหลเวียนของ

งำนให้ง่ำย  งำนไหลเวียนเร็วไม่มีจุดที่เป็นคอขำด 
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2. ความถูกต้องแม่นย า  กำรอ ำนวยควำมสะดวกและแก้ปัญหำให้แก่ผู้รับบริกำร 
นอกจำกจะต้องท ำด้วยควำมรวดเร็วแล้วยังต้องมีควำมถูกต้อง แม่นย ำไม่ผิดพลำด 

แนวทางปฏิบัติ 
    กำรปฏิบัติงำนมีข้ันตอนเป็นข้อก ำหนดที่ชัดเจน มีคู่มือประกอบว่ำกำรท ำงำนแต่ละ
อย่ำงต้องใช้อะไรบ้ำง กำรด ำเนินงำนมีขั้นตอนเป็นล ำดับอย่ำงไร มีกระบวนกำรกลั่นกรอง ตรวจสอบ เพ่ือให้
เกิดควำมถูกต้อง ใช้ระบบสำรสนเทศช่วยจัดกำรข้อมูลและช่วยเตือนเมื่อถึงก ำหนดเวลำ มีกำรบันทึกวันและ
เวลำกำรรับค ำขอ  และรับเรื่องทุกขั้นตอน มีใบแสดงกำรรับค ำขอให้กับผู้ยื่นค ำขอและเวลำแล้วเสร็จ รอผล  
กำรพิจำรณำ) 

3. ความสามารถเข้าถึงได้ง่าย  ควำมสำมำรถำเข้ำถึงและใช้บริกำรได้ง่ำยเป็นส่วน
หนึ่งที่จะท ำให้ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวกสบำย  ดังนั้น จุดที่ให้บริกำรควรจะมีกำรกระจำยให้ทั่วถึงหรือให้
ผู้รับบริกำรสำมำรถใช้บริกำรผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตได้ 
    4. ความชัดเจนของข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการบริการ ณ จุดบริการ  ผู้รับบริกำร
จ ำำนวนมำกมักจะไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับชั้นตอนกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลน  ตลอดจน  
ไม่ทรำบว้ำองจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนอะไรบ้ำงในกำรติดต่อกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลน ในกรณี
ต่ำงๆ ดังนั้น  กำรประชำสัมพันธ์และให้ข้อมูลที่ชัดเจนจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ผู้รับบริกำรได้ 

แนวทางปฏิบัติ 
ติดประกำศตำมที่ต่ำงๆ เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้ผู้รับบริกำรหรือหมำยเลขโทรศัพท์ใน

กำรติดต่อสอบถำม  จัดท ำป้ำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ใช้สื่อต่ำงๆ เช่น ป้ำย แถบบันทึกเสียงแผ่นพับและ
รูปภำพในกำรประชำสัมพันธ์กำรใช้บริกำรให้ทรำบทั่วกัน จัดเตรียมแบบฟอร์มต่ำงๆ ไว้ให้พร้อมเพรียง 
    5. การให้บริการตลอดเวลา  ควรจัดให้มีกำรบริกำรตลอดเวลำระหว่ำงกำรเปิด
ให้บริกำร ไม่มีกำรหยุดพักเที่ยง เพ่ือสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

6. จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก จัดให้มีช่องทำงกำรติดต่อที่ผู้รับบริกำร
สำมำรถติดต่อกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลนได้โดยง่ำย เช่น   

 Website ให้ข้อมูล   
 E-mail เพ่ือเป็นช่องทำงให้ผู้รับบริกำรสำมำรถติดต่อได้ตลอดเวลำ 
 กล่องรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 

    7. การติดตามผล  เมื่อให้บริกำรไปแล้วในกรณีที่ภำรกิจยังไม่เสร็จสิ้น ควรที่จะ
ติดตำมผลเป็นระยะๆ เพ่ือแสดงถึงควำมใส่ใจ และให้ควำมส ำคัญกับผู้บริกำร เป็นกำรสร้ำงควำมประทับใจ  
อีกทำงหนึ่ง นอกจำกนี้ในกำรติดตำมผลให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรต่อไปได้ ท ำให้เกิ ด
ควำมรู้สึกที่ดีที่เจ้ำหน้ำทีท่ี่ห่วงใยไม่ทอดทิ้ง 
    6. การส ารวจความพึงพอใจของผู้บริการในด้านต่างๆ  
    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลน ควรท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
อย่ำงสม  ่ำเสมอ เพ่ือที่จะได้ทรำบว่ำจะต้องปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในจุดใดบ้ำง เพ่ือให้มีกำรพัฒนำคุณภำพของ
บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
    * จัดท ำแบบสอบถำมเพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
    * ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ รับบริกำรตอบแบบสอบถำมในแบบสอบถำมหรือทำง
อินเทอร์เน็ตและสร้ำงแรงกระตุ้นให้ตอบแบบสอบถำม เช่น มีรำงวัลให้ 
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* น ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ผลและสรุป 
* หำวิธีกำรปรับปรุงจุดที่ผู้รับบริกำรยังไม่ได้รับควำมพึงพอใจ 
* จัดอันดับเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำรดี เพ่ือกระตุ้นให้เจ้ำหน้ำที่เอำใจใส่บริกำร 
7. การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

    เมื่อด ำเนินกำรปรับปรุงงำนจนได้ผลลัพธ์สอดคล้องตำมเป้ำหมำยให้เปรียบเทียบผล
กำรปฏิบัติงำนก่อน  หลังปรับปรุงงำน เช่น กำรเปรียบเทียบด้ำนระยะเวลำ ด้ำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน      
ด้ำนคุณภำพกำรให้ หรือด้ำนต้นทุนค่ำใช้จ่ำย โดยจะต้องสำมำรถชี้ให้เห็นได้ว่ำกำรปรับปรุงงำนนั้นเกิด
ประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ เมื่อเชื่อมั่นได้ว่ำงำนที่ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแล้วเป็นสิ่งดีก็ให้ก ำหนดเป็นมำตรำฐำน
และประกำศใช้รวมทั้งต้องด ำเนินกำรขยำยผลไปยังกระบวนงำนอ่ืนที่มีลักษณะงำนคล้ำยคลึงกัน ทั้งรักษำและ
ปรับปรุงมำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง 
     7.1 วิธีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

(1) กำรใช้ผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ เป็นวิธีกำรที่อำศัยข้อมูลสถิติกำร
ปฏิบัติงำนย้อนหลัง ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง น ำมำค ำนวณหำค่ำเฉลี่ยแล้วก ำหนดเป็นมำตรฐำน โดยอำจเพ่ิมหรือ
ลดให้ต  ่ำลงให้เหมำะกับสภำพหรือสถำนกำรณ์ในช่วงเวลำนั้น 

(2) กำรเปรียบเทียบกับผลกำรปฏิบัติงำนของบุคคลอ่ืน เป็นวิธีกำร
เปรียบเทียบผลกำรปฏิบัติงำนของบุคคลหนึ่งกับผลกำรปฏิบัติงำนของบุคคลอื่นๆ 
     (3) กำรศึกษำจำกกำรปฏิบัติงำน เป็นวิธีกำรที่อำศัยหลักเกณฑ์ทำง
วิทยำศำสตร์หรือกำรค ำนวณมำช่วย เช่น กำรศึกษำกำรเคลื่อนไหวและเวลำในกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้เพ่ือหำเวลำ
มำตรฐำน 
     (4) มำตรฐำนแบบอัตวิสัยเป็นวิธีกำรที่ผู้บริหำร/หัวหน้ำงำน เฝ้ำสังเกตกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ แล้วน ำมำก ำหนดเป็นมำตรฐำน 
     (5) ศึกษำเปรียบเทียบผลกำรให้บริกำรขององค์กรอ่ืนที่สำมำรถให้บริกำร
ผู้รับบริกำรได้เร็วที่สุดดีที่สุด ผู้รับบริกำรพึงพอใจต่อกำรบริกำรมำก แล้วน ำมำเป็นต้นแบบในกำรศึกษำว่ำมี
กระบวนกำรปฏิบัติอย่ำงไร  เพ่ือจัดท ำเป็นมำตรฐำนต่อไป 
     (6) ศึกษำกำรบริกำรของที่อ่ืนที่ให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพแล้วน ำมำ
วิเครำะห์หำควำมแตกต่ำงหรือหำช่องว่ำงของกำรปฏิบัติงำน เพ่ือน ำมำเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำมำตรฐำนและ
กำรปรับปรุง 

7.2 เกณฑ์ในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
     กำรก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนควรระบุเป็นลักษณะของ       
กำรปฏิบัติงำนทั้งในเชิงปริมำณ คุณภำพ  ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย หรือพฤติกรรม เช่น เกณฑ์ด้ำนขั้นตอนและ
ระยะเวลำที่ปฏิบัติคุณภำพของ ลักษณะกำรแสดงออกขณะปฏิบัติงำน เป็นต้น ซึ่งกล่ำวโดยละเอียดได้ ดังนี้ 
     1. เกณฑ์ด้ำนขั้นตอนและระยะเวลำที่ปฏิบัติ เป็นกำรก ำหนดว่ำงำนต้องมี
ขั้นตอนเท่ำไร ใช้เวลำปฏิบัติมำกน้อยเพียงใดงำนจึงจะเสร็จ 
     2. เกณฑ์ด้ำนคุณภำพของงำนเป็นกำรก ำหนดว่ำผลงำนที่ปฏิบัติได้นั้นมี
คุณภำพดีมำกน้อย โดยสำมำรถก ำหนดว่ำคุณภำพของงำนจะต้องมีควำมครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ประหยัด
ทั้งเวลำ เช่น มีกำรก ำหนดข้อผิดพลำดที่สำมำรถยอมรับได้ว่ำผิดได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ สูญหำยได้ไม่เกินหรือ
เป็นกำรก ำหนดให้ผลกำรปฏิบัติงำนมีควำมผิดพลำดหรือบกพร่องเป็นศูนย์เท่ำนั้น 
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3. เกณฑ์ด้ำนลักษณะกำรแสดงออกขณะปฏิบัติงำน งำนบำงต ำแหน่งไม่

สำมำรถก ำหนดมำตรฐำน ด้วยคุณภำพหรือปริมำณได้ เพรำะเป็นงำนที่ต้องปฏิบัติโดยกำรใช้บุคคลหรือ
ลักษณะเฉพำะบำงอย่ำงกำรบริกำรจำกเจ้ำหน้ำที่  พฤติกรรมและบุคลิกลักษณะที่แสดงออกถือเป็น
องค์ประกอบที่ส ำคัญส ำหรับบริกำรที่ต้องติดต่อกับสำธำรณชน ซึ่งถือได้ว่ำเป็นตัวแทนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำงเลน  ดังนั้นกำรก ำหนดพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกไว้ในมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำน
ทรำบว่ำต้องปฏิบัติตำม  แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมอำจส่งผลเสียต่อภำพลักษณ์ขององค์กร 

7.3 ข้อเสนอแนะ 
     กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลน 
ต้องมีควำมเหมำะสมและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยสำมำรถยอมรับได้ เห็นพ้องต้องกันว่ำมำตรฐำนมีควำมเป็นธรรม 
ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนสำมำรถปฏิบัติตำมที่ก ำหนดไว้ ลักษณะงำนที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนต้องสำมำรถวัดได้เป็น
จ ำนวนเปอร์เซ็นต์ สำมำรถวัดได ้มีกำรบันทึกเป็นลำยลักษณะอักษรและเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเข้ำใจตรงกัน 
กำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดไว้ ต้องสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงเพรำะผู้ปฏิบัติสำมำรถ
ปฏิบัติได้ตำมมำตรฐำน  กำรเปลี่ยนแปลงควรมีสำเหตุ เนื่องมำจำกกำรที่หน่วยงำนมีวิธีปฏิบัติ น ำอุปกรณ์
เครื่องมือใหม่ๆ มำใช้ปฏิบัติงำน 

7.4 ประโยชน์ของการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กำรมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน พบว่ำประโยชน์ต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

บำงเลนเมือเงดชอุดม และเจ้ำหน้ำที่ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลน หลำยประกำรไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำน
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน กำรสร้ำงแรงจูงใจ กำรปรับปรุงงำน กำร ควบคุมงำน  และกำรประเมินผล       
กำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
     (1) ด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง กำรเปรียบเทียบผลงำนที่ท ำได้กับที่ควรจะเป็นมีควำมชัดเจน
มองเห็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ปฏิบัติงำนให้เกิดผลได้มำกขึ้นและช่วยให้มีกำรฝึกฝนตนเองให้เข้ำสู่มำตรฐำนได้ 
     (2) ด้ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นสิ่งเร้ำให้เกิดควำม
มุ่งมั่นไปสู่มำ ผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมสำมำรถจะเกิดควำมรู้สึกท้ำทำย ผู้ปฏิบัติงำนที่มุ่งควำมส ำเร็จจะเกิด
ควำมรู้สึก เกิดควำมภำคภูมิใจและสนุกกับงำน 
     (3) ด้ำนกำรปรับปรุงงำน มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำน
ทรำบว่ำผลงำนที่ท ำมำ จะต้องปฏิบัติอย่ำงไรช่วยให้ไม่ต้องก ำหนดรำยละเอียดของงำนทุกครั้ง ท ำให้มองเห็น
แนวทำงในกำรประเมิน และพัฒนำควำมสำมำรถของผู้ปฏิบัติงำน และช่วยให้สำมำรถพิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำ
และเป็นประโยชน์ต่อผลผลิต 
     (4) ด้ำนกำรควบคุมงำน มำตรฐำนกำรปฏิบัต  ิงำนเป็นเครื่องมือที่
ผู้บังคับบัญชำใช้ควบคุม ปฏิบัติงำน ผู้บังคับบัญชำสำมำรถมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และสั่งงำนได้ง่ำยขึ้น ช่วยให้
สำมำรถท ำตำมแผนงำนง่ำยขึ้น และควบคุมงำนได้ดีข้ึน 
     (5) ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ช่วยให้  
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีหลักเกณฑ์ ป้องกันไม่ให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วย
ควำมรู้สึก ผลกำรปฏิบัติงำนที่ท ำได้กับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนมีควำมชัดเจนและช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนยอมรับ   
ดีขึ้น 
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    8. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เกี่ยวกับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้  พร้อมทั้งจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ ปรับปรุง
กระบวนงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นและเห็นประโยชน์ที่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนได  ้ 
    9. ผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรท างานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ที่ได้ในกำรพัฒนำกระบวนงำนไปยังบุคลำกรอ่ืนๆ ส่งเสริมให้บุคลำกรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงกันเพ่ีอสร้ำงองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรพัฒนำกระบวนงำนให้เป็นตำมมำตรฐำนเดียวกัน โดยก ำหนด
แผนปฏิบัติกำร ระยะเวลำ และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนให้ชัดเจนว่ำต้องกำรผลงำนเป็นลักษณะใด         
เป็นปริมำณงำน คุณภำพงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เวลำกำรปฏิบัติงำน หรือวิธีกำรปฏิบัติงำน ทั้งแผนงำน 
ระยะเวลำและเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ต้องไม่ขัดกับนโยบำยหรือระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงำน ส ำหรับวิธีกำร
ส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติงำนให้ได้ตำมมำตรฐำน ส ด ำเนินกำรได้ดังนี้ 

* ออกค ำสั่งให้บุคลำกรน ำไปปฏิบัติ 
* แต่งตั้งให้มีคณะท ำงำนรับผิดชอบเฉพำะในกำรดูแดแลกำรปรับปรุงบริกำรหรือ

หน้ำที่ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
    * กำรสร้ำงแรงจูงใจโดยใช้มำตรกำรยกย่องให้รำงวัลแก่บุคลำกรที่ปฏิบัติได้ ตำม
กรอบมำตรฐำนงำนบริกำร เช่น กำรยกย่องชมเชย กำรมอบรำงวัล เป็นต้น 
    * กำรศึกษำดูงำนจำกองค์กำรอ่ืนที่สำมำรถน ำมำเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้ หรือกำรให้ที่
อ่ืนมำ ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้เกิดควำมต้องกำรในกำรเปลี่ยนแปลงตนเอง 
    10. การติดตามประเมินผลการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ  ติดตำมผล    
กำรปฏิบัติงำนแล้วน ำมำเปรียบเทียบกับมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ ซึ่งอำจด ำเนินกำรได้ดังต่อไปนี้ 
     10.1 ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรควบคุม        
กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 

10.2 ก ำหนดแบบกำรรำยงำนด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนของหน่วยงำน แล้ว
จัดส่งผลกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวให้หน่วยงำนกลำงทรำบเป็นระยะๆ เช่น 3 เดือนทุกๆ หรือทุกๆ6เดือน หรือ
แล้วแต่ควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ 
    11. แนวทางการพัฒนากระบวนงานในอนาคต 
    ควรพิจำรณำปรับปรุงหรือแก้ไขมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น โดย
ควรมีกำรปรับปรุงทุกๆ 5-6 ปี เพรำะรูปแบบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรจะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงควร
เปลี่ยนแปลงระบบกำรท ำงำนเพื่อให้สำมำรถตอบสนองได้ทันทีกับควำมต้องกำรของประชำชนด้วย 
    12. ปัจจัยที่ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลนสามารถปรับปรุ ง
กระบวนงานได้ส าเร็จอย่างต่อเนื่อง   
    วิเครำะห์จำกกำรด ำเนินกำรปรับปรุงที่ผ่ำนมำว่ำควำมส ำเร็จเกิดมำจำกปัจจัยต่ำงๆ 
มีอะไรบ้ำง เช่น  เครื่องมือในกำรให้บริกำร ระบบสำรสนเทศ คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย คุณภำพของเจ้ำหน้ำที่    
กำรปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำน  ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญ เป็นต้น 
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บทสรุป 

   กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรเป็นเครื่องมือส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
บำงเลน สำมำรถน ำมำใช้ในกำรบริหำรงำน เพ่ือควบคุมให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้   
กำรมอบหมำยหน้ำที่และกำรสำมำรถท ำได้สะดวก รวดเร็ว กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมีควำมยุ ติธรรม 
น่ำเชื่อถือ เนื่องจำกมีหลักฐำนและหลักเกณฑ์ท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลน สำมำรถชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงำน
ยอมรับผลกำรประเมินได้ในส่วนของฝ่ำยจัดกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ ถือเป็นสิ่งท้ำยทำยที่ท ำให้เกิด
ควำมมุ่งหมำยให้ถึงเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนมีควำมถูกต้องมำกขึ้น เนื่องจำกผู้ปฏิบัติงำนมี กรอบหรือแนวทำง
ในกำรประเมิน  และกำรพัฒนำศักยภำพ เพ่ือไปสู่มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ทั้งผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริหำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเลน ได้ร่วมกันก ำหนดไว้เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนได้คุณภำพและได้พัฒนำไปสู่องค์กร
ที่มีประสิทธิภำพ  


