จัดทําโดย สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลสีสุก อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

คํานํา
ปจจุบันหนวยงานภาครัฐและเอกชนไดตื่นตัวในการใหบริการประชาชนโดยยึดหลักการใหบริการ
ที่ดีตอผูท ี่มาใชบริการทุกคนและปลูกฝงใหทุกคนภายในองคกรมีหัวใจแหงการใหบริการ (Service Mind)
องคการบริหารสวนตําบลสีสุก มีบทบาทภารกิจเพื่อใหบริการแกภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
ในพื้นที่ และประชาชนทั่วไป การสรางภาพลักษณที่ดีดานการบริการจึงถือวาเปนหัวใจสําคัญภายใตเปาหมายการ
ดําเนินงาน “รวดเร็ว กระชับ ฉับไว ดวยหัวใจบริการ” ขององคการบริหารสวนตําบลสีสุกขึ้น เพื่อใหบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลสีสุก ไดใชเปนหลักในการปฏิบัติงานใหบริการที่ดีตอผูรับบริการ อันจะนําไปสูการสราง
ความพึงพอใจ ประทับใจ และเปนมาตรฐานการใหบริการสูระดับสากลตอไป
องคการบริหารสวนตําบลสีสุก หวังเปนอยางยิ่งวา “คูมือมาตรฐานการใหบริการ” ขององคการ
บริหารสวนตําบลสีสุก จะเปนประโยชนและแนวทางในการปฏิบัติงานแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการบริการและ
ผูที่สนในสามารถนําไปปรับใชในการบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
องคการบริหารสวนตําบลสีสุก

สารบัญ

บทนํา
หลักการบริการที่ดี
การสรางความประทับใจในงานบริการ
หัวใจการใหบริการ

หนา
๑
๑
๑
๑

มาตรฐานการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีสุก
มาตรฐานบุคลิกภาพและการแตงกาย
มาตรฐานการรับโทรศัพท

๓
๓
๔

มาตรฐานขั้นตอนการใหบริการ

๕

การติดตามประเมินผล

๙

บทสรุป

๙

๑

บทนํา
หลักการบริการที่ดี
การบริการ (Service) คือ การใหความชวยเหลือหรือการดําเนินการเพื่อประโยชนของผูอื่นการ
บริก ารที่ดีผูรับ บริก ารจะไดรับความประทับ ใจและเกิดความชื่นชมองคก ร อันเปนการสรางภาพลักษณที่ดีแก
องคกร เบื้องหลังความสําเร็จของทุกงานมักจะมีงานบริการเปนเครื่องมือสนับสนุน ไมวาจะเปนงานประชาสัมพันธ
งานบริการขอมูลวิชาการตางๆ ตลอดทั้งความรวมมือรวมแรงรวมใจ จากเจาหนาที่ทุกระดับซึ่งจะตองชวยกัน
ขับเคลื่อนพัฒนางานบริการใหมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ จนเกิดเปน “การบริการที่ดี” การบริการที่ดีตอง
เกิดขึ้นจากใจ เพราะการบริการเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว สบายใจ
และพึงพอใจสูงสุด
การสรางความประทับใจในงานบริการ
ความคาดหวังโดยทั่วไปของผูรับบริการไดแกการตอนรับที่อบอุน ใหความสนใจและความเอาใจ
ใส พูดจาสุภาพไพเราะทําใหผูรับบริการรูสึกวาตอนเองมีความสําคัญ เปนผลใหเกิดความพอใจแตการที่จะทําให
เกิดความประทับใจไดนั้น ตองทําใหการบริการบรรลุความคาดหวังและเหนือความคาดหวังขึ้นไป และประทับใจ
จากการตอนรับ ยอมจะเปนผลใหผูรับบริการกลับมาใชบริการอีก
ผูใหบริการสามารถเติมไมตรีเขาไปในทุกงานที่ทํา เริ่มตั้งแตความรัก การมีไมตรีตอผูรับบริการ
“ตองเอาใจเขามาใสใจเรา” และใหบริการตรงตามความตองการทุกวัน เปนการแสดงความเอาใจใสตอผูรับบริการ
อยางตั้งใจ ความมีอัธยาศัยไมตรีเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการใหบริการ เพราะความมีอัธยาศัยไมตรีจะทําใหผูรับบริการ
รูสึกอบอุนและประทับใจ ผูรับบริการทุกคนที่มาใชบริการคาดหวังไดรับความประทับใจจากผูปฏิบัติหนาที่ดา นงาน
บริการ
หัวใจการบริการ
๑. บริการที่มีไมตรีจิต การใหบริการที่ดี การใหความสําคัญกับผูรับบริการ ทําใหผูรับบริการรูสึก
อบอุนและประทับใจที่ไดรับการตอนรับอยางมีอัธยาศัย
๒. ใหความชวยเหลือและแสดงไมตรีจิต ทําใหผูรับบริการอบอุน ผูใหบริการตองเรียนรูปฏิกิริยา
ของผูอื่น
๓. ตองมีความรวดเร็วทันเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวการณแขงขันยุคปจจุบัน ความรวดเร็ว
ของการปฏิบัติงาน ความรวดเร็วของการใหบริก ารจากการติดตอจะเปนที่พึงประสงคของทุก ฝาย ดังนั้น การ
ใหบริการที่รวดเร็วเปนที่ประทับใจเพราะไมตองเสียเวลานาน สามารถใชเวลาไดคุมคา
๔. การสื่อสารที่ ดี จะสร างภาพขององคก ร ตั้ ง แต ก ารตอนรับ ด วยน้ํ าเสี ยง และภาษาที่ใ ห
ความหวังใหกําลังใจภาษาที่แสดงออกไมวาจะเปนการปฏิสัมพันธโดยตรง หรือทางโทรศัพทจะบงบอกถึงน้ําใจการ
ใหบริการภายในจิตใจ ซึ่งความรูสึกหรือจิตใจที่มุงบริการจะตองมากอนแลวจึงแสดงออกทางวาจา
๕. การจัดบรรยากาศสภาพที่ทํางาน ตองจัดสถานที่ทํางานใหสะอาดเรียบรอย มีปายบอก
สถานที่ ขั้นตอนการติดตองานผูมาติดตอสามารถอานหรือติดตอไดดวยตนเองไมตองสอบถามใครตั้งแตเสนทางเขา
จนถึงตัวบุคคลผูใหบริการและกลับออกจากหนวยงาน จุดใหบริการควรเปน One stop service คือไปแหงเดียว
งานสําเร็จ

๒
๖. การยิ้มแยมแจม ใส หนาตางบานแรกของหัวใจการบริการ คือ ความรูสึก ความเต็มใจและ
ความกระตือรือรนที่จะใหบริการ เปนความรูสึกภายในของบุคคลวาเราเปนผูใหบริการ จะทําหนาที่ใหดีที ่สุดให
ผูรับบริการไดรับความประทับใจกลับไปความรูสึกดังกลาวนี้ จะสะทอนมาสูภาพที่ปรากฏในใบหนาและกิริยา
ทาทาง ของผูใหบริการ คือ การยิ้มแยมแจมใสทักทายดวยไมตรีจิต การยิ้มแยมแจมใสจึงถือเปนบันไดขั้นสําคัญที่
จะนําไปสูความสําเร็จขององคกร การยิ้มคือการเปดหัวใจการใหบริการที่ดี
๗. ตองมีความถูกตองชัดเจน งานบริการไมวาจะเปนการใหขาวสารขอมูล หรือการดําเนินงาน
ตางๆ ตองเปนขอมูลที่ถูกตองชัดเจนและทันสมัยเสมอ
๘. การเอาใจเขามาใสใจเรา นึกถึงความรูสึกของผูมาติดตอขอรับบริการ มุงหวังใหผูรับบริการ
ไดรับความสะดวกสบายความรวดเร็ว ความถูกตอง การแสดงออกดวยไมตรีจากผูใหบริการ การอธิบายในสิ่งที่ผูมา
รับบริการไมรูดวยความชัดเจน ภาษาที่เปยมไปดวยไมตรีจิต มีความเอื้ออาทร ติดตามงานและใหความสนใจตอ
งานที่รับบริการอยางเต็มที่ จะทําใหผูมาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจ
๙.การพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีเปนเครื่องมือและเทคนิควิธีการใหบริการที่ดี และรวดเร็วใน
ดานประชาสัมพันธขาวสารขอมูลตางๆ จะเปนการเสริมการใหบริการที่ดีอีกทางหนึ่ง เชน Website Facebook
Line
๑๐. การติดตามและการประเมินผล การบริการที่ดีควรมีการติดตามและประเมินผล ความพึง
พอใจจากผูรับบริการเปนชวงๆ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและผลสะทอนกลับวามีขอมูลสวนในตองปรับปรุงแกไข
เปนการนําขอมูลกลับมาพัฒนาการใหบริการและพัฒนาตอไป
๑๑. การปฏิบัติตนในการบริการ แบงออกเปน ๓ ประการ ดังนี้
คุณลักษณะ
ทางกาย

ทางวาจา

ทางใจ

แนวทางการปฏิบัติ
ตองดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงสดชื่น ดวยอาการกระปรี้กระเปรา ไมงวงเหงาหาวนอน เซื่อง
ซึม มีลักษณะทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง กระชุมกระชวย หนาตาสดใส หวีผมเรียบรอย ไม
ปลอยผมรุงรัง หรือหัวยุงกระเซิง การแตง กายเรียบรอย ยิ้มไหวหรือทักทายเหมาะสม กิริยา
สุภาพ นอกจากนั้น ตองวางตัวเปนมิตร เปดเผย จริงใจ สนองความตองการของผูรับบริการ
อยางกระตือรือรน แสดงความเต็มใจที่จะใหบริการ
ตองใชถอยคําชวนฟง น้ําเสียงไพเราะชัดเจนพูดมีหางเสียง มีคําขานรับเหมาะสม กลาวตอนรับ
และสอบถามวาจะใหชวยบริการอยางไร พูดแตนอยฟงใหมาก ไมพูดแทรก ไมกลาวคําตําหนิ
และอาจพูดทวนย้ําสิ่งที่ผูมาติตอตองการใหเขาฟงเพื่อความเขาใจตรงกัน พูดใหเกิดประโยชน
ตอผูรับ บริก าร ไมพูดมากจนเกินจริง พูดเพื่อความสบายใจของผูรับ บริก ารและใชถอยคํา
เหมาะสม
ตองทําจิตใจใหเบิกบานแจมใส ยินดีที่จะตอนรับ ไมรูสึกขุนเคืองที่จะตองรับหนาหรือพบปะกับ
คนแปลกหนาที่ไมคุนเคยกันมากอน ตองรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา และใหบริการผูอื่นประดุจคน
ในครอบครัว ไมควรปลอยใหจิใจหมนหมอง ใจลอยขาดสมาธิในการทํางานเศราซึมหรือเบื่อ
หนาย

๓
มาตรฐานการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีสุก
มาตรฐานบุคลิกภาพและการแตงกาย
บุคลิก ภาพ หลายคนอาจคิดวาการมีรูป รางหนาตาเปนอาวุธ หลอเหลาสวยงาม เปนการมี
บุคลิกภาพที่ดี ซึ่งเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง ที่จริงแลว สีหนา ทาทาง กริยา น้ําเสียง และคําพูด ที่ไดรับการ
พัฒนาใหดีเปนสิ่งสําคัญกวา ที่ทําใหบุคลิกภาพของแตละคน ดูดี ดูนาเชื่อถือ มีเสนห ซึ่งจะสงผลใหภาพลักษณของ
องคกรดี นาเชื่อถือและเปนที่สรางศรัท ธาตอผูขอรับ ริการดังคําโบราณที่พูดวา “ถูก ชะตา” หรือ ”ความรูสึก
ประทับใจเมื่อแรกพบ”ซึ่งบุคลิกภาพประกอบกันขึ้นมาจากหลายๆ สิ่ง หลายๆ อยางซึ่งรวมเปนหมวดหมูทีอยู ๕
ขอ ตอไปนี้
- รางกาย หมายถึง รูปลักษณภายนอกของคุณที่ปรากฏตอผูอื่น รวมตั้งแตรูปรางหนาตาการแตง
กาย ทรงผมกระทั่งการดูแลรักษาความสะอาด และน้ําเสียงหรือถอยวาจาที่ออกจากปาก
- สติปญญา คือ ความสามารถในการรับรู การทําความเขาใจปรากฏการณตางๆและผล ตลอดจน
ความสามารถในการการแยกแยะขอเท็จจริง
- อารมณ เปนปฏิกิริยาของจิตใจที่ตอบสนองตอเรื่องราวที่มากระทบตามธรรมชาติมนุษย เชน
อารมณขัน อารมณเศราโศกเสียใจ อารมณหดหู เบื่อหนาย และอีกหลายอารมณ ซึ่งบางครั้งก็เกิดขึ้นเฉพาะในการ
รับรูของแตละคนเอง หรือบางครั้งก็อาจปรากฏตัวออกมาใหเปนที่รูเห็นของบุคคลอื่นไดเหมือนกัน
- นิสัย คือพื้นฐานพฤติกรรมตางๆ อันเกิดจากความเชื่อ ทัศนคติ คานิยมซึ่ง จากการสมสม
ขอมูลรวมทั้งการกระทําตามความเคยชินและขอมูลที่ไดรับรูมาจากแหลงตางๆ ประกอบกัน
- สังคม หมายถึง สิง่ แวดลอมในทุกดานของชีวิต ทั้งที่เปนบุคคลและเปนปรากฎการณตางๆ
นับตั้งแตเกิดมาจนถึงปจจุบัน
หลักและวิธีเสริมสรางบุคลิกภาพ
 การยืน เดิน นั่ง เปนสวนสําคัญที่บอกถึงบุคลิกภาพของแตละบุคคล
 การรูจักทําตัวใหเขากับบุคคล สถานที่ และเวลา อยางถูกตองมีมารยาท ทางสังคมที่ดี เชน
การรูจักกราบไหวที่ถูกวิธี และถูกกาลเทศะ เปนตน
 พรอมเสมอที่จะเผชิญกับเหตุการณในลักษณะตางๆ เชน ไมตกใจ ดีใจ เสียใจ กลัว เกิดกวา
เหตุ สามารถควบคุมทาทางของตนเองไดเปนอยางดี
องคการบริหารสวนตําบลสีสุก ตระหนักดีในเรื่องของบุคลิกภาพ จึงไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
พรอมทั้งกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพในการใหบริการ ดังนี้
มาตรฐานการแตงกายของผูใหบริการ
วันจันทร
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร

ใหแตงกายชุดเครื่องแบบสีกากี
ใหแตงกายชุดสุภาพ
ใหแตงกายชุดสุภาพ
ใหแตงกายชุดสุภาพ
ใหแตงกายชุดผาไทย

๔
มาตรฐานการรับโทรศัพท
การรับโทรศัพทตองสรางความประทับใจใหกบั คูสนทนาใหมากที่สุดเพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอ
การติดตอกับหนวยงานโดยเทคนิคการรับโทรศัพทใหประทับใจมีขั้นตอนดังนี้
 เตรียมอุปกรณใหพรอมในการรับโทรศัพทอาจจะตองมีการตอบซักถาม หรือฝากขอความไว
เราตองเตรียมอุปกรณและขอมูลที่จําเปน ตองใชใหพรอมไมวาจะเปนปากกา กระดาษ หมายเลขติดตอกลับ
วัตถุประสงคในการติดตอเพื่อปองกันการเกิดความผิดพลาดในการรับขอมูลจะตองมั่นใจวาอุปกรณที่ใชในการ
สื่อสารมีความพรอมในการใชงาน
 แจงชื่อองคกรใหทราบ ควรแจงใหปลายสายทราบถึงชื่อองคกร ตําแหนงหนาที่และชื่อผู
รับสายโดยที่ไมตอ งเอยถามเพราะหากมีการโทรผิดเขามาจะไดรูไดทันทีหรือเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใน
การโทรศัพทเขามาติดตองานและเปนไปตามหลักการรับโทรศัพทที่ดี
 รูจัก ควบคุม อารมณ อารมณที่ขุนเคืองเปนสิ่งที่หลีก เลี่ยงไมได แตห ากเราสามารถที่จ ะ
ควบคุมไดก็จะสงผลดีตอการรับโทรศัพทใหเกิดความประทับใจไดไมนอย
 คุยดวยน้ําเสียงออนนุม ชวนฟง นอกจากจะตองรับโทรศัพทดวยอารมณที่แจมใสแลวน้ําเสียง
ที่ใชในการสนทนาก็เปนสิ่งจําเปนอยางมากในการคุยโทรศัพท ควรปรับโทนเสียงใหนุมนวลไมชาหรือเร็วจนเกินไป
 รับฟงดวยความตั้งใจ ในการรับโทรศัพทควรรับฟงดวยความตั้งใจ ควรตอบรับดวยคําพูด
“คะ/ครับ” กับคําพูดของปลายสาย
 วางสายอยางมีมารยาท เมื่อมีการสนทนาสิ้นสุดลงเราควรรอใหปลายสายเปนผูวางสายจบ
การสนทนากอนและไมควรเผลอวางโทรศัพทแรงเพราะจะทําใหคูสนทนาคือความรูสึกไมดี
การใหบริการทางโทรศัพทขององคการบริหารสวนตําบลสีสุก
รายการ
การรับสาย

สิ่งที่ควรปฏิบตั ิ
รับโทรศัพทตามมาตรฐาน
“ทักทาย ชื่อ เสนอความชวยเหลือ”

แนวทางการพูด
สวัสดีคะ/ครับ
องคการบริหารสวนตําบลสีสุก
ดิฉัน/ผม...........รับสาย ยินดีใหบริการ
หากบุคคลที่ปลายสายตองการจะพูดดวยวางอยู คะ/ครับ
ให โ อนสายแต ห าบุ ค คลที่ ป ลายสายไม อ ยู / - ขณะนี้ดิฉัน/ผม เรียนสายกับใครคะ/
ไมสะดวกรับสายใหเสนอความชวยเหลือ
ครับ วัน นี้คุ ณ.......ต องการสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใดคะ/ครับ

๕
มาตรฐานขั้นตอนการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีสุก
กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการ
ใหบริการ

สํานักปลัด
การรับแจงเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขและ
การแกไขเรือ่ งรองเรียน

๑. พนักงานเจาหนาทีร่ ับ
เรื่องรองเรียน/รองทุกข
๒. เสนอผูบ งั คับบัญชาเพื่อ
พิจารณาสั่งการ
๓. ดําเนินการใหผรู องทราบ

หนังสือรองทุกข
กรณีรองทุกขทางโทรศัพทให
พนักงานเจาหนาที่จัดทําบันทึก
เสนอผูบงั คับบัญชาโดยมี
รายละเอียดเพียงพอที่จะใชเปน
หลักฐานไดอาทิ ชือ่ สกุล ที่อยู
ของผูร อง เรื่องที่รอง สาเหตุที่
รอง
การชวยเหลือบรรเทาสา ๑. พนักงานเจาหนาทีร่ ับแจง หนังสือแจงเหตุดานสาธารณภัย
ธารณภัย
เหตุดวน ดานสาธารณภัย
หรือคํารอง
๒. ดําเนินการตามหนาที่
เพื่อใหการชวยเหลือ
การสนับสนุนน้ําอุปโภค ๑. พนักงานเจาหนาทีร่ ับคํา หนังสือคํารองขอรับการ
บริโภค
รอง
สนับสนุนน้ําอุปโภค บริโภค
๒. ดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ
การบริการขอมูลขาวสาร ๑. พนักงานเจาหนาทีร่ ับคํา คํารองขอบริการขอมูลขาวสาร
รอง
๒. ดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ

แจงตอบรับการ
ดําเนินการใหผู
รองเรียนทราบ
ภายใน ๓ วัน นับ
แตรับเรื่องราว
รองเรียน/รอง
ทุกข
ดําเนินการทันที

๓๐ นาที/ราย

ภายใน ๕ นาที

กองสวัสดิการสังคม
การขึ้นทะเบียนเพื่อรับ
เบี้ยยังชีพ

๑. ยื่นคํารองขอขึ้นทะเบียน
พรอมหลักฐาน
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบ
หลักฐานพรอมสัมภาษณ
บันทึกขอมูล
๓.รวบรวมเอกสารเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ
๔. เสนอผูบริหารจัดทํา
ประกาศรายชื่อ

๑. บัตรประจําตัวประชาชน หรืออื่น
ที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสํ าเนา กรณีผูพิ การให นําบัต ร
ประจํ าตั วคนพิ การตามกฎหมายว า
ด ว ยการส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต คน
พิการ ฉบับจริง พรอมสําเนา
๒. ทะเบียนบาน พรอมสําเนา
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอม
สําเนา สําหรับกรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ย
ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ ห รื อผู พิ การประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผูส ูงอายุหรือเบี้ย
ความพิการผานธนาคาร

๑๕ นาที/ราย

๖
กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการใหบริการ

การบริการเงินกูยืมตาม ๑. ผูใชบริการยื่นโครงการขอกู
โครงการเศรษฐกิจชุมชน เงินตามโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
๓. เสนอผูบริหาร
๔. อนุมัติการจายเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. หนังสือนําสงโครงการ
๒. โครงการขอกูเงินทุน(ฉบับจริง)
๓. คํารองขอกูยืมเงิน (ฉบับจริง)
๔. หนังสือมอบอํานาจใหเสนอ
โครงการ
๕. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ
/สมาชิกกลุม
๖. หนังสือรับรองของ
คณะกรรมการหมูบาน
๗. สําเนารายงานการประชุม
ประชาคมหมูบาน(ประธาน
ประชาคมหมูบานรับรองสําเนา
ถูกตอง)
๘. สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของ
คณะกรรมการกลุมทุกคน
๙. ขอบังคับ/ระเบียบกลุม (ถามี)

ระยะเวลาการ
ใหบริการ
๕ วัน/ราย

กองคลัง
การจัดเก็บภาษีปาย

๑. ผูมีหนาที่เสียภาษีปายยื่น
แบบแสดงรายการภาษีปาย
(ภ.ป.๑) พรอมเอกสาร
ประกอบ
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
๓. ผูมีหนาที่เสียภาษีปายชําระ
เงินและใบเสร็จรับเงิน(ภ.ป.๗)
การจัดเก็บภาษีทีดินและ ๑. ผูเปนเจาของที่ดินยื่นแบบ
สิ่งปลูกสราง
แสดงรายการที่ดิน
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
๓. ผูมีหนาที่เสียภาษีที่ดนิ และ
สิ่งปลูกสรางชําระเงินคาภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
การจดทะเบียนพาณิชย ๑. ยื่นคําขอและกรอกขอมูล
(แบบ ท.พ.)
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
๓. นายทะเบียนพิจารณาคํา
ขอและจดทะเบียนพาณิชย
๔. ชําระเงินคาธรรมเนียมและ
รับใบทะเบียนพาณิชย

๑. บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน
๒. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีปายป
ที่ผานมา (ภ.ป.๗)

๑๐ นาที่/ราย

๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. สําเนาเอกสารที่ดิน

๑๐ นาที่/ราย

๑. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียน
บานผูขอจดทะเบียนพาณิชย
๒. สําเนาทะเบียนบานที่
ประกอบการพาณิชย

๑๐ นาที/ราย

๗
ระยะเวลาการ
ใหบริการ
๗ นาที/ราย

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

การตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย

๑. ผูขอตอใบอนุญาตยื่นคําขอ
ตอใบอนุญาตฯ พรอมเอกสาร
ประกอบ
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
๓. เจาพนักงานทองถิ่น
พิจารณาตอใบอนุญาตฯ

๑. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียน
บานผูขอตอใบอนุญาตฯ
๒. สําเนาใบอนุญาตจัดตั้ง
ประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูล
ปที่ผานมา
๓. หนังสือมอบอํานาจพรอม
ทั้งสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผู
มอบและผูร ับมอบ (กรณีมอบ
อํานาจ)

๑. ผูยื่นคํารอง ขอรับ
แบบฟอรมการยื่นคํารอง ณ
อบต.สีสุก
๒. ผูยื่นคํารองนําแบบคํารอง
ขออนุญาตกอสราง/ตอเติม/รื้อ
ถอนอาคาร (แบบ ข.๑) พรอม
หลักฐานยื่นตอเจาพนักงาน
ธุรการกองชาง อบต.สีสกุ เพื่อ
จัดทําหนังสืออนุญาตกอสราง
อาคาร (อ.๑)
๓. เสนอผูบงั คับบัญชาเพื่อ
ลงนาม
๔. ติดตอผูยื่นคํารองมารับ
หนังสืออนุญาตกอสราง/ตอ
เติม/รื้อถอนอาคาร
๑. พนักงานเจาหนาทีร่ ับ
เรื่องราวรองทุกข
๒. เสนอผูบงั คับบัญชาเพื่อ
พิจารณาสั่งการ
๓. ดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ

๑. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. สําเนาโฉนดที่ดิน หรือ
เอกสารสิทธิ์
๔. เอกสารยินยอมใหกอสราง

๓ วันทําการ

๑.หนังสือคํารอง กรณีรอง
ขอรับคําปรึกษาและขอแบบ
แปลนบานเพื่อประชาชน
๒.สําเนาบัตรประชาชนผูขอรับ
บริการ

๕ นาที / ราย

กองชาง
การขออนุญาตกอสราง
ตอเติม/รือ้ ถอนอาคาร

การใหคําปรึกษาและ
บริการแบบแปลนบาน
เพื่อประชาชน

๘
เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการ
ใหบริการ
๓ วัน/ราย

กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการใหบริการ

การรับเรื่องรองทุกขให
แกไขตรวจสอบปญหา
งานดานโยธาและ
ซอมแซม

๑.พนักงานเจาหนาที่รบั
เรื่องราวรองทุกข
๒.เสนอผูบ ังคับบัญชาเพือ่
พิจารณาสั่งการ
๓. ดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ

๑.หนังสือคํารอง กรณีรอง
ขอให
แกไขปญหางานดานโยธาและ
ซอมแซม
๒.สําเนาบัตรประชาชนผูร อง
ทุกข

การซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ

๑. พนักงานเจาหนาทีร่ ับเรือ่ ง
๒.เสนอผูบ ังคับบัญชาเพือ่
พิจารณาสั่งการ
๓. ดําเนินการซอมแซมไฟฟา
ณ จุดที่ไดรับเรื่องมา

๑. หนังสือคํารอง
๒. สําเนาบัตรประชาชนผูรอ ง
หรือผูแจง

การขอหนังสือรับรอง
นอกเขตควบคุมอาคาร

๑. ผูขออนุญาตยื่นคําขอ
หนังสือรับรองนอกเขตควบคุม
อาคาร ตามแบบพรอมเอกสาร
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
เบื้องตน/ตรวจสอบผัง
เมือง/ตรวจสภาพสาธารณะ
และเสนอปลัดพิจารณาอนุมัติ
๓. เจาหนาที่แจงผลการ
ดําเนินการและออกหนังสือ
รับรองตามคําขออนุญาต

๑. บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบานของผู
ขออนุญาต
๒. สําเนาโฉนดที่ดินพรอม
เจาของที่ดินลงนามรับรอง
สําเนาทุกฉบับ(กรณีผูขอไมใช
เจาของตองมีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน)

๑๐ นาที/ราย

๑.หนังสือคํารอง
๒.สําเนาบัตรประชาชนผูร อง
หรือผูแจงเหตุ

๑ วัน/ราย

๑๐ นาที/ราย

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การรับสมัครนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๑. ผูปกครองยื่นใบสมัครตอ
เจาหนาที่
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบ
เอกสารเสนอหัวหนาสวน
การศึกษาฯ เพื่อเสนอนายก
อบต. พิจารณาอนุมัติ
๓. แจงผลการพิจารณาอนุมัติ
ตอผูปกครอง

๙

การติดตามและประเมินผล
 มีการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลสีสุก ผานชองทางตางๆ เชน แบบสอบถามความพึงพอใจ กลองรับฟงความคิดเห็นเว็บบอรด เปน
ตน
 มีการนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงาน เชน สถิติผูมาใชบริการ ผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ มาใชพิจารณาและปรับปรุงการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีสุก

บทสรุป
การใหความสําคัญกับการใหบริการนั้นมีความสําคัญมาก ซึ่งสวนหนึ่งตองไดรับความรวมมือจาก
ผูรับบริก าร และผูใหบริการตองเปนบุคคลที่มีใจในการใหบริก ารเปนสําคัญ ดังนั้น ผูใหบ ริก ารคือพนัก งานผู
ใหบริการทุกๆ ดาน ไมวาจะใหขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ การตอนรับบุคคลทั้งภายในและภายนอกรวมถึง
ผูมาติดตอทุกประเภทงาน เปนตน ตองเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการใหบริการเพื่อสรางภาพลักษณที่
ดีและความประทับใจกับผูรับบริการทุกคนและทายสุดผูใหบริการเปนกลไกสําคัญที่สุดที่จะตอพัฒนาบุคลิกภาพ
และทัศนคติที่ดีโดยเฉพาะการมีจิตสํานึกในการรักการใหบริการเพื่อการพัฒนาองคกรอยางสมบูรณแบบ
ที่กลาวมาทัง้ หมดเปนการย้ําใหเห็นความสําคัญของการใหบริการ เพือ่ ชวยใหทุกฝายในองคกรได
มองเห็นภาพรวมกันวาเปาหมายของการบริการ คือ ผูมาติดตอ ทําอยางไรใหเขาพึงพอใจกลับไปโดยถือวาผูมารับ
บริการ มีความสําคัญ จนมีคําพูดวา "Customer is King" มาชวยกันปฏิบัติตนใหเกิดผลโดยถือหลักงายๆ "เอาใจ
เขามาใสใจเรา" ทําให สิ่งที่เขาตองการใหสําเร็จใหไดดวยยุท ธศาสตรเริ่มตนงายๆ คือ "ยิ้มแยม แจม ใส ทัก ทาย
ชวยเหลือ ดวยความเต็มใจ โดยเร็ว และมีคุณภาพ" ถาสรางคุณลักษณะดังกลาวใหเกิดได จะเกิดพลังสําคัญ คือ
"การบอกตอ" ที่เรียกวา "ปากตอปาก" จะทําใหเกิดผลรับกลับคืนมากกว าอยาลืม วาการบริการ คือปจ จัยแหง
ความสําเร็จของทุกองคกรทุกหนวยงาน

