คูมือแนวทางการปฏิบัติของบุคลากร
ในการใหบริการ

จัดทําโดย

คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานจัดการภาครัฐ (PMQA)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

คูมือแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการใหบริการ

ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกรม
ที่ตั้ง

เลขที่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 ไดปรับโครงสราง
สวนราชการใหม จึง ไดจัดตั้งกรมอุตสาหกรรมพื้น ฐานและการเหมืองแร สัง กัด
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีภารกิจหลักดานการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน อุตสาหกรรมเหมืองแร และ
ระบบโลจิสติกสอุตสาหกรรม ในการกํากับ ดูแล สงเสริม และสนับสนุน การประกอบกิจการเหมืองแร
โลหกรรม อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกสอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการ
แขงขันของภาคอุตสาหกรรม รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งมีอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมาย ดังนี้
ความเปนมา

1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยแรในสวนที่อยูในความรับผิดชอบของกรม กฎหมายวาดวย
พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร กฎหมายวาดวยการควบคุมแรดีบุก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายการบริหารและการจัดการ
อุตสาหกรรมแร โลหกรรม อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกสอุตสาหกรรม ใหสอดคลองกับความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม
3. สงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร โลหการ อุตสาหกรรมพื้น ฐาน
และระบบโลจิสติกสอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับนโยบายและแผนของประเทศ
4. ศึกษา วิเคราะห และวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแร โลหการ อุตสาหกรรมพื้นฐาน และ
ระบบโลจิสติกสอุตสาหรรม รวมทั้งสนับสนุนและใหบริการทางวิชาการ
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรม หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เป น องค ก รหลั ก ของประเทศในการบริ ห ารจั ด การการใช ท รั พ ยากรแร การพั ฒ นา
อุต สาหกรรมพื้น ฐานและโลจิสติกสอุต สาหกรรม ใหมีประสิท ธิภาพ ดุลยภาพ ทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และเปนที่พึ่งของผูประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชน
วิสัยทัศน

พันธกิจ

1. ชี้นํานโยบายและยุทธศาสตรการใชประโยชนทรัพยากรแรของประเทศ การสราง
ความมั่นคงดานแรและการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
2. กํากับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน
3. สนับสนุนและเสริมสรางขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเหมืองแร อุตสาหกรรม
พื้นฐาน และโลจิสติกสอุตสาหกรรม
4. สรางโอกาสและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการลงทุนและการประกอบกิจการเหมืองแร
และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
5. สงเสริมและดําเนินงานวิจัยและพัฒนา
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โครงสรางการบริหาร

อธิบดี
รองอธิบดี

รองอธิบดี
วิศวกรเหมืองแรเชี่ยวชาญ

กลุมตรวจสอบภายใน

วิศวกรโลหการชํานาญการพิเศษ
เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
สํานัก
บริหารกลาง
สํานัก
กฎหมาย

สํานักบริหาร
ยุทธศาสตร

สํานักนโยบายและ
พัฒนาระบบบริหาร *

สํานักกํากับการผลิต
และจัดเก็บรายได*

ศูนย
สารสนเทศ*

สํานักบริหาร
สิ่งแวดลอม

สํานักอุตสาหกรรม
พื้นฐาน

สํานัก
การอนุญาต *

สํานักเหมืองแร
และสัมปทาน

สํานัก
โลจิสติกส
สํานักวิศวกรรม
และฟนฟูพื้นที่

สํานักอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
เขต 1-3 (สงขลา อุดรธานี และเชียงใหม
และเขต 4-7* (ภูเก็ต พิษณุโลก นครราชสีมา และราชบุรี

* หนวยงานที่ตั้งขึ้นเปนการภายใน

คําจํากัดความ

กรม

หมายถึง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ซึ่งเปนผูใหบริการ

ผูรับบริการ หมายถึง 1.
2.
3.
4.
5.

ผูประกอบการ
ประชาชน
หนวยงานภาครัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงอุตสาหกรรม

การบริการ หมายถึง การบริ การประเภทการอนุญ าตตามพระราชบัญ ญั ติแร พ.ศ. 2510
พระราชบัญ ญัติโ รงงาน พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
การวิเคราะห การใหขอมูล และขอเสนอแนะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแร
อุตสาหกรรมพื้นฐาน และโลจิสติกสอุตสาหกรรม
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แนวทางการใหบริการ
นโยบายการใหบริการ

เพื่อใหการดําเนินงานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) ในสวนที่เกี่ยวของ
กับการใหบริการทั้งตอผูประกอบการ บุคลากรและหนวยงานภายในองคกร ตลอดจนประชาชนทั่วไป
และองคกรอื่นๆ ใหเปนมาตรฐาน มีเปาหมายและเปนไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร จึงไดกําหนด
นโยบายการใหบริการ ดังนี้
1. มีการบริการอยางโปรงใส เปนธรรม ใสใจตอผูรับบริการ
2. ปฏิบัติตามมาตรฐานการดําเนินงาน
3. รวมกันปรับปรุง พัฒนาการใหบริการ
4. รักษาเวลาในการปฏิบัติงาน
องคประกอบการใหบริการ

การใหบริการและเกณฑคุณภาพการใหบริการ แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก

กระบวนงาน

บุคลากร

สถานที่

สิ่งอํานวยความสะดวก

ดานกระบวนงาน

1. จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน หรือขั้น ตอนการใหบริการ โดยกําหนดขั้นตอนการติดตอและ
ระยะเวลาแลวเสร็จใหชัดเจน พรอมติดประกาศเผยแพรใหผูรับบริการไดรับทราบ
2. จัดลําดับของการใหบริการ เพื่อสรางความโปรงใส เสมอภาค และเปนธรรมแกผูรับบริการ
3. ประเมิน ผลการปฏิ บั ติง านอยา งน อ ยป ล ะครั้ง เพื่ อ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การให บ ริ การให มี
ประสิทธิภาพ
ดานบุคลากร

1. จัดใหมีเจาหนาที่ใ หบริการที่มีความรู และทักษะการปฏิบัติง าน มีกริยามารยาทสุภาพ
ออนนอม เต็มใจใหบริการ
2. จัดเตรียมเจาหนาที่ใ หพรอมใหบริการ เพื่อใหเกิดการบริการที่ดี สรางความพึง พอใจ
แกผูรับบริการ
3. พัฒนาฝกอบรมความรูดานการบริการและการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ เพื่อใหมีความพรอม
ตอการใหบริการที่ดีและมีจิตวิญญาณของการใหบริการ
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ดานสถานที่

1.
การบริการ
2.
3.

ปรับปรุงสภาพแวดลอมของสถานที่รับบริการใหบรรยากาศเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานและ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของการทํางานและสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ
จัดใหมีที่จอดรถสําหรับผูรับบริการ
จัดใหมีที่นั่งรอรับบริการ

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

1. มีแผนผังหรือปายแสดงขั้นตอนการติดตอราชการ ปายประชาสัมพันธและปายแนะนําตาง ๆ
เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูขอรับบริการ
2. จัดใหมีแบบฟอรม และอุปกรณเครื่องเขียนไวใหบริการอยางเพียงพอ
3. จัดทําเอกสารแนะนํา เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริการ
4. จัดใหมีตูรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อนําผลขอคิดเห็นตาง ๆ ประกอบการปรับปรุง
และพัฒนาการบริการ
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ประเภทของงานบริการ
ประเภทของงานบริการของกรมแบงออกเปน 4 ประเภท คือ
1. งานบริการดานการอนุญาต
2. งานบริการดานวิชาการ
3. งานบริการทั่วไป
4. รองเรียน และรองทุกข
1.

งานบริการดานการอนุญาต

แบงออกเปน 6 งาน คือ

1.1

งานการอนุญาตประทานบัตร และอาชญาบัตร หมายถึง
⋅ การสอบถามเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการขออนุญาตประทานบัตร และอาชญาบัตร
⋅ การสอบถามความคืบหนาการดําเนินการพิจารณาอนุญาต
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักการอนุญาต (สกอ.)

1.2

งานการอนุญาตเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองแร หมายถึง
⋅ การสอบถามเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการขออนุญาตเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองแร
⋅ การดําเนินการรับคําขอใบอนุญาตเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองแร
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักการอนุญาต (สกอ.)

1.3

งานการอนุญาตโรงโม บด ยอยหิน หมายถึง
⋅ การสอบถามเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการขออนุญาตโรงโม บด ยอยหิน
⋅ การสอบถามความคืบหนาการดําเนินการพิจารณาอนุญาต
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักการอนุญาต (สกอ.)

1.4

งานอนุญาตโรงแตงแร หมายถึง
⋅ การสอบถามเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการขออนุญาตโรงแตงแร
⋅ การสอบถามความคืบหนาการดําเนินการพิจารณาอนุญาต
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน (สอพ.)

1.5

งานอนุญาตโรงประกอบโลหกรรม หมายถึง
⋅ การสอบถามเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการขออนุญาตโรงประกอบโลหกรรม
⋅ การสอบถามความคืบหนาการดําเนินการพิจารณาอนุญาต
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน (สอพ.)
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1.6

2.

งานการมอบอํานาจ หมายถึง
⋅ การสอบถามเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการมอบอํานาจ
⋅ การดําเนินการรับคําขอการมอบอํานาจ
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักกฎหมาย (สกม.)

งานบริการดานวิชาการ

2.1

แบงออกเปน 4 ดาน คือ

ดานแร แบงออกเปน 5 งาน ไดแก
⋅ เทคโนโลยีการทําเหมืองแร หมายถึง
การสอบถามเกี่ยวกับความทางดานเทคโนโลยีการผลิต วิธีการการดําเนินงาน และ
ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของกับการทําเหมืองแร
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักเหมืองแรและสัมปทาน (สรส.)
⋅ เทคโนโลยีการแตงแร หมายถึง
การสอบถามเกี่ยวกับความทางดานเทคโนโลยีการผลิต วิธีการการดําเนินงาน และ
ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของกับการแตงแร
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน (สอพ.)
⋅ ขอมูลสําหรับการลงทุน หมายถึง
การสอบถามเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับการลงทุนในอุตสาหกรรมดานแร
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักบริหารยุทธศาสตร (สบย.)
⋅ ขอมูลสถิติ หมายถึง
การสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสถิติที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมดานแร
หนวยงานรับผิดชอบ คือ ศูนยสารสนเทศ (ศสท.)
⋅ การวิเคราะหและทดสอบ หมายถึง
- การสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตวิเคราะหและทดสอบตัวอยางแร
- การดําเนินการรับคําขอวิเคราะหและทดสอบตัวอยางแร
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน (สอพ.)
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2.2

ดานโลหการ แบงออกเปน 4 งาน ไดแก
⋅ เทคโนโลยี หมายถึง
การสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทางดานเทคโนโลยีการผลิต วิธีการการดําเนินงาน และ
ขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของกับการประกอบโลหกรรม
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน (สอพ.)
⋅ ขอมูลสําหรับการลงทุน หมายถึง
การสอบถามเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับการลงทุนในอุตสาหกรรมดานโลหกรรม
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน (สอพ.)
⋅ ขอมูลสถิติ หมายถึง
การสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสถิติที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมดานโลหกรรม
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน (สอพ.)
⋅ การวิเคราะหและทดสอบ หมายถึง
- การสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตวิเคราะหและทดสอบตัวอยางโลหะ
- การดําเนินการรับคําขอวิเคราะหและทดสอบตัวอยางโลหะ
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน (สอพ.)

2.3

ดานโลจิสติกส
⋅ เทคโนโลยี/วิชาการ หมายถึง
การสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทางดานเทคโนโลยี วิธีการการดําเนินงาน และขอมูล
วิชาการที่เกี่ยวของกับดานโลจิสติกส
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักโลจิสติกส (สลจ.)

2.4

ดานสิ่งแวดลอม
⋅ เทคโนโลยี/วิชาการ หมายถึง
การสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทางดานเทคโนโลยี วิธีการการดําเนินงาน และขอมูล
วิชาการที่เกี่ยวของกับดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมแร
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักบริหารสิ่งแวดลอม (สบส.)
⋅ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม หมายถึง
- การสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการการดําเนินการตรวจวัดคุณภาพดานสิ่งแวดลอม
- การดําเนินการรับคําขอความชวยเหลือในการตรวจวัดคุณภาพดานสิ่งแวดลอม
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักบริหารสิ่งแวดลอม (สบส.)
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3.

ไดแก
งานดานการเงิน
หมายถึง การใหบริการรับชําระเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักบริหารกลาง (สบก.)

4.

รองเรียน และรองทุกข

งานบริการทั่วไป

แบงออกเปน 6 งาน คือ

4.1 รองเรียนเหมืองแร/โรงโมหิน หมายถึง
การรับขอรองเรียนเกี่ยวกับความเดือดรอนที่ไดรับซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการเหมืองแร
หรือ โรงโมหิน
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักการกํากับดูแลและจัดเก็บรายได (สกจ.)
4.2 รองเรียนโรงแตงแร หมายถึง
การรับขอรองเรียนเกี่ยวกับความเดือดรอนที่ไดรับซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการโรงแตงแร
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน (สอพ.)
4.3 รองเรียนโรงถลุงแร หมายถึง
การรับขอรองเรียนเกี่ยวกับความเดือดรอนที่ไดรับซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการโรงถลุงแร
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน (สอพ.)
4.4 รองเรียนการลักลอบทําเหมือง/แรเถื่อน หมายถึง
การรับขอรองเรียนเกี่ยวกับการลักลอบทําเหมืองแรโดยไมไดรับอนุญาต รวมไปถึงการซื้อ
ขายแรที่ผิดกฎหมาย
หนวยงานรับผิดชอบ คือ ศูนยรับเรื่องรองเรียนฯ (ศรร.)
4.5 รองเรียนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หมายถึง
การรับขอรองเรียนเกี่ยวกับความเดือดรอนที่ไดรับซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักบริหารกลาง (สบก.)
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งานบริการของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

ประทานบัตร/อาชญาบัตร

สกอ. ชั้น 5 โทร 3876

ธุรกิจเหมืองแร

สกอ. ชั้น 5 โทร 3613

โรงโม บด ยอยหิน

สกอ. ชั้น 5 โทร 3560

โรงแตงแร

สอพ. ชั้น 6 โทร 3558

โรงประกอบโลหกรรม

สอพ. ชั้น 6 โทร 3608

การมอบอํานาจ

สกม. ชั้น 4 โทร 3623

เทคโนโลยีการทําเหมืองแร

สรส. ชั้น 4 โทร 3893

เทคโนโลยีการแตงแร

สอพ. ชั้น 6 โทร 3558

ขอมูลสําหรับการลงทุน

สบย. ชั้น 3 โทร 3661

ขอมูลสถิติ

ศสท. ชั้น 3 โทร 3666

การวิเคราะหและทดสอบ

สอพ. ชั้น 6 โทร 3585

เทคโนโลยี

สอพ. ชั้น 3 โทร 3897

ขอมูลสําหรับการลงทุน

สอพ. ชั้น 6 โทร 3609

ขอมูลสถิติ

สอพ. ชั้น 6 โทร 3609

การวิเคราะหและทดสอบ

สอพ. ชั้น 6 โทร 3585

เทคโนโลยี/วิชาการ

สลจ. ชั้น 5 โทร 3648

เทคโนโลยี/วิชาการ

สบส. ชั้น 6 โทร 3759

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม

สบส. ชั้น 6 โทร 3695

การฟนฟูพื้นที่ทําเหมือง

สวพ. ชั้น 2 โทร 3914

การเงิน

สบก. ชั้น 1 โทร 3581

เหมืองแร/โรงโมหิน

สกจ. ชั้น 4 โทร 3896

โรงแตงแร

สอพ. ชั้น 6 โทร 3558

โรงถลุงแร

สอพ. ชั้น 6 โทร 3602

ลักลอบทําเหมือง/แรเถื่อน

ศรร. ชั้น 4 โทร 3626

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่

สบก. ชั้น 1 โทร 3555

ดานการอนุญาต

ดานแร

งานบริการ

ดานวิชาการ
ดานโลหการ

ดานโลจิสติกส

ดานสิ่งแวดลอม

ทั่วไป

รองเรียน/
รองทุกข
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ภาคผนวก

• ขั้นตอนการใหบริการ
• แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ
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ขั้นตอนการใหบริการ

ขั้นที่ 1
ตอนรับ

- เตรียมพรอม (มองสบตา ยิ้มพิมพใจ ใหการตอนรับ
และจัดเตรียมอุปกรณ)
- กลาวทักทาย

ขั้นที่ 2
บริการ

- รับขอมูล และวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ
- สอบถามขอมูลเบื้องตนของผูรับบริการ
- ใหบริการ

ขั้นที่ 3
สานสัมพันธ
เพื่อบริการครั้งตอไป

- สรางมนุษยสัมพันธปดทายการใหบริการ

ขั้นที่ 4
ประเมินผลหลังบริการ

- สอบถามความพึงพอใจ
- รับขอเสนอแนะ
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รูปแบบการใหบริการ

1. การใหบริการทางโทรศัพท
2. การใหบริการกับผูมาขอรับบริการโดยตรง

การใหบริการทางโทรศัพท

ขั้นตอนการใหบริการ
ขั้นตอนที่
1

2

3
4

วิธีการปฏิบัติ

ตอนรับ

- จัดเตรียมกระดาษ ดินสอหรือปากกาไวใหพรอม เพื่อจด
บันทึกขอความไดทันที อยาจดขอความในเศษกระดาษ
หรือปกสมุดรายนามผูใชโทรศัพทหรือถุงขนม
- กลาวทักทาย
บริการ
- รับขอมูล และวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ
- สอบถามขอมูลเบื้องตนของผูรับบริการ
- ใหบริการ
สานสัมพันธเพื่อบริการ - สรางมนุษยสัมพันธปดทายการใหบริการ
ครั้งตอไป
ประเมินผลหลังบริการ - สอบถามความพึงพอใจ
- รับขอเสนอแนะ

มารยาทในการรับโทรศัพท
การรับโทรศัพท หรือการพูดโทรศัพทนั้น หากดูอยางผิวเผินแลว อาจรูสึกเปนเรื่องงายๆ
ไมคอยมีความสําคัญอะไร จึงมักถูกมองขามไปอยางนาเสียดาย และอาจกอใหเกิดความเสียหาย ตอผูพูด
และตอองคกรได ถาผูพูดมีมารยาทในการรับโทรศัพทจะสามารถสรางความประทับใจใหแกผูที่ทานพูด
ดวยเสมอ เพราะผูรับโทรศัพททําหนาที่เปรียบเสมือนเปนพนักงานตอนรับขององคกร ดังนั้น ผูรับ
โทรศัพทจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองตระหนักถึงมารยาทในการรับโทรศัพท
ขอควรปฏิบัติ
- รับสายทันทีเมื่อกริ่งโทรศัพทดังขึ้น หรือไมควรใหสายเรียกเกิน 3 ครั้ง เพราะผูโทร
อาจจะคิดวาโทรศัพทขัดของ
- กลาวคําทักทาย ดังนี้
o สวัสดีคะ/ครับ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (ระบุชื่อผูรับ)
รับสาย คะ/ครับ
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- ระหว างการสนทนา ควรพูดด วยเสียงที่ เปน ธรรมชาติ สุภาพชัด ถอยชัดคํ า
มีจังหวะไดใจความ (Clarity speech) (ไมเร็วหรือชาจนเกินไป) กลาวดวยน้ําเสียง
ที่จริงใจ อบอุน การพูดโทรศัพทดวยใบหนาที่ยิ้มแยม จะทําใหเสียงที่พูดออกมา
ฟงรื่นหู แสดงถึงความเปนมิตร (ถาไมรูจะทําอยางไรใหน้ําเสียงมีรอยยิ้ม ก็ใหยิ้ม
จริงๆ ในขณะที่พูด แตอยาพูดไปหัวเราะไปดวย เพราะไมใชเรื่องตลก)
- การจดบันทึก ควรสอบถามชื่อ-นามสกุล หนวยงาน/บริษัท และหมายเลขติดตอ
กลับ ระบุวัน เวลาที่โทรเขามา
- การโอนสาย ควรบอกใหผูที่โทรมาทราบวาจะมีการโอนสายไปที่หมายเลขใด
เพราะหากสายหลุดหรือไมมีผูรับสาย ผูที่ติดตอจะไดสามารถโทรไปยังหมายเลข
นั้นไดโดยตรง ดังนี้
o ขออนุญ าตโอนสายไปที่ (ระบุชื่อหนวยงานที่จะโอนไป) นะคะ/ครับ และ
หากสายไมวางหรือสายหลุด กรุณาโทรไปที่หมายเลข (ระบุหมายเลขที่จะ
โอนไป) ขอบคุณ คะ/ครับ
- การใหรอสาย ควรบอกผูที่โทรมาวาจะใหรอสาย เนื่องเพราะเหตุใด และเมื่อ
สิ้นสุดการพักสาย ควรกลาวคําขอบคุณเขาดวยที่กรุณารอสาย ดังนี้
o กรุณ ารอสักครู นะคะ/ครับ ขอ (ระบุส าเหตุที่ตองใหร อ เชน หาราย
ละเอียดของขอมูลที่สอบถามสักครู คะ/ครับ).
- เมื่อจบการสนทนา ควรกลาวคําอําลาวา “สวัสดี คะ/ครับ” แลวจึงวางสาย
- การวางสาย ควรรอใหอีกฝายวางสายเสียกอน การวางสายกอนเปนการบงชี้วา
ไมอยากคุยดวย และควรวางสายอยางนุมนวล ไมใหมีเสียงกระแทก
ขอควรระวังและหรือไมควรปฏิบัติ
- อยาคุยกับคนอื่นขณะรับโทรศัพท หรือเคี่ยวอาหารไปดวยขณะพูด เพราะเปนการ
ไมใหเกียรติตอผูที่เราพูดดวย และเปนการทําลายบุคลิกภาพของผูพูดดวย
- ขณะพูดอยาใหหูโทรศัพทอยูใกลปาก และจมูกเกินไป ควรถือโทรศัพทใหหางจาก
ปากประมาณ 2 นิ้วมือกั้น เพราะผูฟงอาจจะไดยิน ลมหายใจของเราตลอดเวลา
กอใหเกิดความรําคาญได
การสอบถามขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูรับบริการ
- ดําเนินการสอบถามขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูรับบริการ โดยใหไดขอมูล ดังนี้
o ชื่อ – นามสกุล
o หมายเลขติดตอ
o อาชีพ
o เพศ
o ขอมูลที่สอบถาม
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คูมือแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการใหบริการ

ขอมูลเบื้องตนของผูรับบริการ
เจาหนาที่สอบถาม
1. ชื่อ
นามสกุล
2. หมายเลขติดตอ
3. อาชีพ

เพศ ( ) ชาย
( ) หญิง

(เชน รับราชการ รับจาง พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นักศึกษา ประชาชน)
4. ขอมูลที่สอบถาม

การใหบริการกับผูมาขอรับบริการโดยตรง

ขั้นตอนการใหบริการ
ขั้นตอนที่

วิธีการปฏิบัติ

1

ตอนรับ

2

บริการ

3

สานสัมพันธเพื่อ
บริการครั้งตอไป
ประเมินผลหลังบริการ - สอบถามความพึงพอใจ
- รับขอเสนอแนะ

4

- จัดเตรียมกระดาษ ดินสอหรือปากกาไวใหพรอม เพื่อจด
บันทึกขอความไดทันที อยาจดขอความในเศษกระดาษ
หรือปกสมุดรายนามผูใชโทรศัพทหรือถุงขนม
- กลาวทักทาย
- รับขอมูล และวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ
- สอบถามขอมูลเบื้องตนของผูรับบริการ
- ใหบริการ
- สรางมนุษยสัมพันธปดทายการใหบริการ

14

คูมือแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการใหบริการ

การกลาวทักทาย
การทักทายดวยไมตรีจิต และแสดงความกระตือรือรนในการใหการตอนรับ พรอมสอบถาม
ใหความชวยเหลือ ดังนี้
- สวัสดี คะ/ครับ (เมื่อเห็นผูมาขอรับบริการมีความลังเลไมแนใจที่หนาประตูหอง)
- ติดตอบสอบถามเรื่องอะไร คะ/ครับ หรือ มีอะไรใหชวยไหม คะ/ครับ
การสอบถามขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูรับบริการ
- ดําเนินการสอบถามขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูรับบริการ โดยใหไดขอมูล ดังนี้
o ชื่อ – นามสกุล
o หมายเลขติดตอ
o อาชีพ
o เพศ
o ขอมูลที่สอบถาม
ขอมูลเบื้องตนของผูรับบริการ
เจาหนาที่สอบถาม
1. ชื่อ
นามสกุล
2. หมายเลขติดตอ
3. อาชีพ

เพศ ( ) ชาย
( ) หญิง

(เชน รับราชการ รับจาง พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นักศึกษา ประชาชน)
4. ขอมูลที่สอบถาม
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ

¦ ชาย
¦ นอยกวา 20 ป
¦ มัธยม/ปวช./ปวส.
¦ รับราชการ
¦ อื่นๆ (ระบุ)

¦ หญิง
¦ 20–30 ป ¦ 31–40 ป ¦ 41–50 ป ¦ 50 ขึ้นไป
¦ ปริญญาตรี ¦ ปริญญาโท
¦ ปริญญาเอก
¦ รับจาง
¦ พนง.รัฐวิสาหกิจ ¦ นักเรียน/นักศึกษา

สวนที่ 2 ความพึงพอใจในการใหบริการ
ความพึงพอใจในดานตางๆ
1. ดานการใหบริการของเจาหนาที่
1.1 มีความรอบรูและตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน
1.2 มีความกระตือรือรน เต็มใจใหบริการ พรอมให
คําแนะนําและชวยเหลือ
1.3 มีไมตรีจิต และสุภาพออนนอม
1.4 อื่นๆ (ระบุ)_______________________________
2. ดานกระบวนงานหรือขั้นตอนใหบริการ
2.1 ขั้นตอนการใหบริการมีความเหมาะสม
2.2 ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม
2.3 มีเอกสาร/แผนพับไวใหบริการอยางเพียงพอ
2.4 อื่นๆ (ระบุ) ______________________________
3. ดานสถานที่
3.1 สถานที่สะอาด และเปนระเบียบ
3.2 มีที่จอดรถเพียงพอ
3.3 มีที่นั่งรอรับบริการอยางเพียงพอ
3.4 อื่นๆ (ระบุ) ______________________________
4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4.1 มีแผนผังหรือปายแสดงขั้นตอนการติดตออยาง
ชัดเจน
4.2 อื่นๆ (ระบุ) ______________________________

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦
¦

¦
¦

¦
¦

¦
¦

¦
¦

¦
¦
¦
¦

¦
¦
¦
¦

¦
¦
¦
¦

¦
¦
¦
¦

¦
¦
¦
¦

¦
¦

¦
¦

¦
¦

¦
¦

¦
¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

จุดเดน

สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ

ขอขอบคุณที่ทานสละเวลาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
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