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คำนำ
 

 นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบนโยบาย  
ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ให้ทุกกระทรวง 
กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center : GECC) เพื่อเป็นหน่วยงาน  
ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เกิด  
การบริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน  
ที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเป็นการ  
ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก จึงได้จัดทำคู่มือ
การรับรองมาตรฐานการให้บริการขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือดังกล่าว
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐในการนำไปใช้ เป็นแนวทาง  
การดำเนินการ และการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก   
เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก   
อันจะนำไปสู่การยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อเกิดความพึงพอใจ  
ในการให้บริการ รวมทั้งช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นต่อ  
หน่วยงานของรัฐ 
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ความหมาย ตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก  (GECC)  
๑. เลข ๑ ไทย สื่อถึงการเป็นศูนย์กลางบริการที่สามารถพัฒนาไปสู่  

การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop service)   ณ จุดเดียวได้  
๒.  รูปลักษณะของลายประจำยาม คือ การคำนึงถึงความต้องการ  

อำนวยความสะดวก ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก 
๓.  ลายเส้นตวัดรูปโค้ง ๓ เส้น เป็นการตอบสนองความต้องการและ  

ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
๔.  สัญลักษณ์ทาบหน้าอกฝั่งด้านซ้าย คือมีจิตบริการ (Service Mind) 

การบริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๕.  สีทอง กากี คือ หน่วยงานราชการ สีน้ำเงินฟ้า คือ ภาคประชาชน  

ที่มาติดต่อราชการ 
 
จุดติดตั้ง ตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก  (GECC)  

ติดไว้บริเวณที่ประชาชนเห็นได้อย่างชัดเจน ณ จุดให้บริการที่ได้รับ  
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก  เพื่อเป็น
เครื่องหมายที่แสดงให้รู้ว่าประชาชนจะได้รับการบริการที่มีมาตรฐาน 
GECC สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย 
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ของศูนยราชการสะดวก 
 

1. ที่มาและความสําคัญ 
๑.๑  การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 

นายกรัฐมนตรี ไดมอบนโยบายใหทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้ง
รัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวของ จัดใหมี “ศูนยราชการสะดวก (Government 
Easy Contact Center : GECC)” เพ่ือเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ ให
คําแนะนําและอํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหเกิดการใหบริการที่มี
ประสิทธิภาพและสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนที่เดินทางมาติดตอ
ราชการกับหนวยงานของรัฐ 

๑.๒  พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนดเกี่ยวกับการจัดใหมี
ศูนยบริการรวมเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนไวใน ๒ มาตรา 
ดังนี้  
  มาตรา ๗ วรรคสี่ กําหนดวา “เพ่ือประโยชนในการ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ใหสวนราชการจัดใหมีศูนยบริการ
รวมเพ่ือรับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตตาง ๆ ตาม
กฎหมายวาดวยการอนุญาตไว ณ ที่เดียวกันตามแนวทางที่  ก.พ.ร. 
กําหนด” 
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  มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ ง ในกรณีจําเปนและสมควร 
เพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหคณะรัฐมนตรี 
มีมติจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาต เพ่ือทําหนาที่เปนศูนยกลางในการรับคําขอ
ตามกฎหมายวาดวยการอนุญาตขึ้น 
 ๑.๓  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ
เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ที่สําคัญประการหนึ่งกําหนดใหมี
การจัดตั้งศูนยบริการรวม เพ่ือลดระยะเวลาของประชาชนในการมา
ติดตอราชการโดยไมตองเดินทางไปติดตอสวนราชการหลายแหงเพ่ือ
ดําเนินการในเรื่องเดียวกัน และประชาชนสามารถติดตอสอบถาม 
งานที่เกี่ยวของ ณ ที่แหงเดียวไดในทุกเรื่อง ดังนั้น ในการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการใหคํานึ งถึงความตองการ การอํานวยความสะดวก 
และความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการเปนหลัก  
 เพ่ือใหศูนยราชการสะดวก มีการใหบริการที่เปนไปตามนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี และมีมาตรฐานเดียวกัน จําเปนตองกําหนด 
หลักเกณฑ วิธีการในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการติดตาม ประเมินผล 
การดําเนินการเพ่ือนําไปสูการรับรองมาตรฐานการใหบริการของ 
ศูนยราชการสะดวกตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการจัดทําเกณฑศูนยราชการสะดวก 

2.1 เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยราชการสะดวกมีมาตรฐาน
ในแตละระดับ (ระดับพ้ืนฐาน ระดับกาวหนา และระดับเปนเลิศ) 
สามารถบรรลุจุดมุงหมายในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

2.2 เพ่ื อ ให ส วน ราชการมี แนวทางที่ เป นบรรทั ดฐาน 
ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินการของศูนยราชการสะดวก 
ที่ชัดเจน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2.3 เพ่ือเปนเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินการของ
ศูนยราชการสะดวก ที่นําไปสูการพัฒนา ปรับปรุง และสรางภาพลักษณ
การบริการที่ดีท่ีประชาชนสัมผัสได 

 
 

3. จุดมุงหมายของศูนยราชการสะดวก 
การใหบริการของทุกหนวยงานของรัฐ ตองมีความสะดวก                 

มีประสิทธิภาพ และสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนที่มาติดตอราชการ  
 

4. นิยามศัพท 
 ศู น ย ร าช ก า รส ะด วก  (Government Easy Contact 

Center : GECC) เปนหนวย/จุดบริการที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการใหคําแนะนํา
และการอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มีประสิทธิภาพและ 
สรางความเชื่อมั่น ความประทับใจใหแกประชาชนที่เดินทางมาติดตอ
ราชการ 
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 รู ปแบบการบริ การของศู นย ราชการสะดวก (GECC)  
เปนการบริการที่ สรางภาพลักษณที่ดี ใหแกราชการ โดยอาจจัดตั้ ง 
ศูนยราชการสะดวกขึ้นมาใหม หรือพัฒนาการบริการของศูนยบริการ
ประชาชนที่ทุกหนวยงานมีการจัดตั้งไวอยูแลว (เชน ศูนยบริการรวม
กระทรวง ศูนยชวยเหลือสังคม (OSCC) ศูนยดํารงธรรม ศูนยบริการวี
ซาและใบอนุญาตทํางาน ศูนยรับเรื ่องราวรองทุกข เปนตน) โดย
การเพิ่มคุณลักษณะของศูนยราชการสะดวกในการใหประชาชนที่ไป
ขอรับบริการจากรัฐได รับความสะดวกมากขึ้น  ซึ่ งคุณ ลักษณ ะ 
ของศูนยราชการสะดวกมีดังนี้ 

1) เปนการบริการที่ใหความชวยเหลือหรืออํานวย
ความสะดวกใหแกประชาชนในการติดตอราชการ โดยเฉพาะกลุม
ผูรับบริการที่มาติดตอครั้งแรก 

2) เปนการบริการที่สนับสนุนใหการติดตอราชการ 
มีความงาย ไมยุงยากซับซอนในการขอรับบริการ เชน การใหขอมูล
ขาวสารของทุกหนวยงานทั้งที่อยูในสังกัดเดียวกันและ/หรือตางสังกัดได 
การประชาสัมพันธใหเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการ การสรางแนว
ปฏิบัติ ในการใหบริการที่ เปนมาตรฐานเดียวกัน ผู ใหบริการมีจิต
สาธารณะ/จิตบริการ การมีชองทางการขอรับบริการที่หลากหลาย 
การมีแบบฟอรมตางๆ ที่ไมยุงยากและมากเกินไป เปนตน 

3) เปนการบริการที่สามารถพัฒนาไปสูการบริการ 
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ณ จุดเดียวได 

4) เปนการบริการที่สามารถจัดชุดเฉพาะกิจลงไป 
ในพ้ืนที่ปญหาได 
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 ดังนั้น ภายใตศูนยบริการตางๆ ที่หนวยงานไดจัดตั้งไว 
อยูเดิม ควรจะพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเพ่ือให
ครอบคลุมถึงการเปนศูนยราชการสะดวกดวย กลาวคือ อาจมีการพัฒนา
โครงสราง ICT การพัฒนาชองทางการติดตอ เชน รัฐบาลไดเปด
ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนผานสายดวนของรัฐบาล ๑๑๑๑ 
เปนตน  หรือการพัฒนาการบริการให เปนแบบ Online มากขึ้น  
โดยมีมุมมองที่สําคัญของการใหบริการของศูนยราชการสะดวก (GECC) 
๔ ดาน ดังนี้ 

1) ด าน ส ถ าน ที่  ต อ ง เข า ถึ ง ง า ย  แ ล ะส ะ ด ว ก 
ในการติดตอขอรับบริการ ไมสรางภาระใหแก
ประชาชน 

2) ดานบุคลากร ตองมีจิตบริการ (Service Mind) 
การบริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

3) ดานงานที่ใหบริการ ตองสนอบตอบความตองการ 
ขั้นตอนการขอรับบริการของประชาชนไมยุงยาก
ซับซอน มีความงายตอเจาหนาที่ในการใหบริการ 

4)  ด าน อ่ื น  ๆ ตามความเหมาะสม ตามภารกิ จ 
 โดยทุก ๆ ดาน ตองมีมาตรฐานในการบริการ   
 ประชาชน 
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5. หลักเกณฑ วิธีการประเมินผล และการรับรองมาตรฐานการ
ใหบริการของศูนยราชการสะดวก 

 
๕.๑  หลักคิด  

การนําพาประชาชน ในการเขาสูบริการภาครัฐไดอยางสะดวก 
๕.๒  ระบบการใหบริการ  

ระบบการใหบริการ ประกอบดวย ๓ องคประกอบ ไดแก 
ระบบกอนเขาสูจุดใหบริการ ระบบจุดใหบริการ และระบบสนับสนุน 
การใหบริการ 

1) ระบบกอนเขาสูจุดใหบริการ  
เปนระบบการใหบริการ กอนที่ผูรับบริการจะเขาถึง

บริเวณจุดใหบริการ ซึ่งเปนบริเวณที่ควรมีการออกแบบการบริการหรือ 
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหผูรับบริการสามารถดําเนินกิจกรรมเบื้องตน 
กอนเขาสูจุดบริการได  ทั้ งนี้  การออกแบบการบริการควรสอดคลอง 
และเหมาะสมกับชองทางการบริการดวย เชน การใหบริการ ณ สํานักงาน 
อาจมีระบบการจัดคิว การจัดใหมีที่นั่ งพักรอ การจัดทําสื่อใหขอมูล 
การชวยเหลือใหคําแนะนํา แบบฟอรมที่เขาใจงาย เปนตน เพ่ือใหประชาชน
เกิดความประทับใจ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการเดินทางของผูรับบริการไปยัง
สถานที่ใหบริการตองเขาถึงไดงาย สะดวกและไมเปนภาระของประชาชน เชน 
สถานที่ใหบริการตั้งอยูในเสนทางที่มีระบบขนสงสาธารณะ เปนตน หรือกรณี
เปนการบริการผานชองทางเว็บไซตอาจมีการออกแบบระบบหนาแรก 
ของการใหบริการที่งายตอการเขาถึงและการคนหาบริการที่ตองการไดงาย
และรวดเร็ว หรือเปนการบริการผานชองทางโทรศัพทอาจออกแบบ 
ระบบตอบรับ  ณ นาทีแรกที่ผูใชบริการเรียกเขามา เปนตน  
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2) ระบบจุดใหบริการ  
เป น ระบบการให บ ริการตั้ งแต เจ าหน าที่ เริ่ ม

ดําเนินการใหบริการจนถึงสิ้นสุดการใหบริการ ซึ่ งการออกแบบ 
การบริการขึ้นอยูกับชองทางการบริการ เชน การบริการ ณ สํานักงาน             
อาจออกแบบเปนการใหบริการในจุดบริการเดียว หรือ การบริการ            
ที่เกี่ยวของกันถูกจัดใหอยูในบริเวณใกลเคียงกัน ดวยความเหมาะสม            
มีความทันสมัย และสะอาดตา การจัดเครื่องมือ-อุปกรณ และเอกสาร/
แบบฟอรมที่เพียงพอกับการใหบริการ การดําเนินการใหบริการมีความ
ถูกตอง รวดเร็ว  สรางความประทับ ใจให แกผู รับบริการตั้ งแต 
เริ่มตนจนสิ้นสุดการใหบริการ และการตอบสนองคําขอหรือขอรองเรียน                  
ของประชาชนที่มารับบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีที่เกิดเหตุการณ
เฉพาะหนา ในขณะที่การบริการผานชองทางเว็บไซต ควรมีการออกแบบ
หนาตางของโปรแกรมประยุกตใหงายตอการสืบคนขอมูล หรือสามารถ
กรอกแบบฟอรมคําขอได เปนตน 

3) ระบบสนับสนุนการใหบริการ   
เปนระบบสนับสนุนการดําเนินการใหบริการและ

การบริหารจัดการศูนยราชการสะดวกใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชน 
การพั ฒ นากลยุ ทธ การให บริ การ การบริ หารทรั พยากรบุ คคล 
อยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะความชํานาญของเจาหนาที่ 
การออกแบบและพัฒนาการใหบริการที่เหมาะสม การออกแบบระบบ
และขั้นตอนการใหบริการ การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการใหบริการ
ที่สามารถอํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการและเจาหนาที่ผูใหบริการ 
เปนตน 
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๕.๓  เกณฑการพิจารณา  

 เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริการ 
ที่อํานวยความสะดวกใหแกประชาชน รวมทั้ง สามารถติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนยราชการสะดวกไดอยางครอบคลุม 
ทั้ งระบ บ การให บ ริ ก าร  และการบ ริ ห ารจั ด การ  จึ ง ได จั ด ทํ า 
เกณฑมาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการสะดวก ที่สามารถนําไปสู
การรับรองมาตรฐานศูนยราชการสะดวก ดังนี้ 

 ๑) โครงสรางของมาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการ
สะดวก แบงเปน ๓ เกณฑ ดังนี้ 

 (๑) เกณฑดานกายภาพ แบงเปน ๑๓ ขอ หนวยงาน
ตองดําเนินการใหครบถวน และประเมินจุดบริการตามเกณฑที่กําหนด ไดแก 
เวลาเปดใหบริการ สถานที่บริการ พื้นที่ใหบริการ การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก ระบบคิว ระบบการประเมินความพึงพอใจ 

 (๒) เกณฑดานคุณภาพ แบงเปน ๒ สวน รวม ๒๔ ขอ ไดแก 
  (๒.๑) ขอกําหนดพ้ืนฐาน แบงเปน ๒ ประเด็น 

ไดแก  
 (๒.1.1) การสนองตอบความตองการของประชาชน 

ประกอบดวย ๒ หัวขอ ไดแก 
    1) การศึกษาความตองการและความคาดหวัง

ของผูรับบริการ 
    2) งานบริการ 
 (๒.1.2) การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน

ในการเขาถึงบริการ ไดแก สถานที่ใหบริการ 



คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ๙
คูมือการรับรองมาตรฐานการใหบรกิารของศูนยราชการสะดวก                                  ๙ 

 

    (๒.2) ขอกํ าหนดการใหบ ริการ   แบ งเป น  
๓ ประเด็น ไดแก  

     1) การจัดระบบการใหบริการ ประกอบดวย 
๒ หัวขอ ไดแก  

  ๑.๑) การออกแบบระบบงาน 
  ๑.๒) การจัดสรรบุคลากร 

  2) การพัฒนาทักษะความชํานาญของ
เจาหนาที่ ประกอบดวย 3 หัวขอ ไดแก 

 2.๑) บุคลากรดานการบริการ 
 2.๒) บุคลากรดานเทคนิค 

    2.๓) เจาหนาที่ตอบ Call center  
  3) การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ให

ความสําคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนํามาใชเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการดําเนินการใหบริการ ประกอบดวย ๑๖ หัวขอ ดังนี้ 

 3.๑) ระบบการประเมินความพึง
พอใจ  

 3.๒) คุณภาพการใหบริการและการ
จัดการขอรองเรียน 

 3.๓) ชองทางการใหบริการ 
 3.๔)  ระบบการติดตามผลการดําเนินงาน 
 3.๕) การแกไขปญหาที่ทาทาย 
 3.๖)  การทบทวนปรับปรุงการดําเนินงาน 
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 3.๗ ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู  และ 
การจัดอบรมเจาหนาที่ และผูเกี่ยวของ 

 3.๘) การจัดทําระบบฐานขอมูล 
 3.๙)  การออกแบบระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 3.๑๐) การบูรณาการวางแผนระบบ  
 3.๑๑) การพัฒนาระบบการใหบริการ online 
 3.๑๒) การพัฒนาระบบ Call Center  
 3.13)  การบริ ห ารความต อ เนื่ อ ง            

ในการใหบริการที่จําเปน 
 3.๑๔) การขับเคลื่ อนการใหบริการ 

ดวยนวัตกรรม 
 3.๑๕)  การปรับเขาสูความเปนดิจิทัล  
 3.๑๖)  การพัฒนาศูนยราชการสะดวก 

สูความเปนเลิศ 

  ทั้งนี้ เกณฑดานคุณภาพ แบงออกเปน ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
   - เกณฑพื้นฐาน หมายถึง เกณฑทั่วไปที่จําเปน 
ตองมีในระบบการบริหารงานของศูนยราชการสะดวก และเปนเกณฑ 
การประเมินที่ตองดําเนินการไดอยางครบถวน เพ่ือใหผานการรับรอง
มาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการสะดวก โดยเกณฑ พ้ืนฐาน
ประกอบดวยแนวทางการดําเนินงาน จํานวน 34 ขอ  
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  - เกณฑขั้นสูง  หมายถึง  เกณฑที่สนับสนุน 
ใหการดําเนินการของศูนยราชการสะดวกมีมาตรฐานการบริการที่นําไปสู 
การยกระดับการใหบริการที่เปนเลิศตอไป ซึ่งเปนเกณฑที่ตองดําเนินการ
อยางนอย 20 คะแนน เพ่ือใหผานการรับรองมาตรฐานการใหบริการ
ของศูนยราชการสะดวก โดยเกณฑขั้น สู งประกอบดวยแนวทาง 
การดําเนินงาน จํานวน 18 ขอ 

 (๓) เกณฑดานผลลัพธ แบงเปน ๓ ประเด็น ไดแก 
  (๓.๑)  ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ 
     (๓.๒)  ความสะดวกในการติดตอราชการโดยพิจารณา
จากความรวดเร็ว ขั้นตอนสั้น เขาถึงบริการไดหลายชองทาง  
     (๓.๓) การนําเทคโนโลยีมาชวยในการใหบริการ
ประชาชน จนทําใหสามารถใชบริการไดจากทุกที่ทุกเวลา การติดตาม
สถานะงานบริการได ระบบการรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ  
  ๒) แนวทางการดําเนินการของศูนยราชการสะดวก  
 เพ่ื อให การดํ าเนิ นการของศูนย ราชการสะดวก 
สามารถใหบริการประชาชนจนเกิดสัมฤทธิ์ผลที่ดี จึงไดกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินการไปสูมาตรฐานศูนยราชการสะดวก โดยแบงตามระบบ
การให บริ การเป น 3 ระบบ ได แก  ระบบก อนเข าสู จุ ดให บริ การ  
ระบบจุดใหบริการ และระบบสนับสนุนการใหบริการ ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
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แนวทางการดําเนินงานของศูนยราชการสะดวก (GECC) 

เกณฑที่ 1  เกณฑด านกายภาพ  
แบบประเมินตนเอง (Self Checklist) หนวยงานจะตองดําเนินการใหครบถวน 
ขอที่ การดําเนินการ 
1. เวลาเปดใหบริการ : มีการใหบริการนอกเวลาราชการ หรือตามเวลาที่

สอดคลองกับผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการในแตละพ้ืนที่ 
เชน  
- วันจันทร-ศุกร ในวันเวลาราชการ แตเพ่ิมเวลาพักเที่ยงหรือ
เวลา 17.00 – 19.00 น. 
- วันเสาร-อาทิตย เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เปนตน   

2. สถานที่บริการ : มีระบบการขนสงที่เขาถึงสถานที่บริการเพ่ือให
สะดวกตอการเดินทาง 

3. สถานที่บริการ : มีปาย/สัญลักษณ บอกทิศทางหรือตําแหนงใน
การเขาถึงจุดใหบริการไดอยางสะดวกและชัดเจน 

4. สถานที่บริการ : มีการออกแบบสถานที่คํานึงถึงผูพิการ สตรีมีครรภ 
และผูสูงอายุ เชน จุดใหบริการอยูชั้น ๑ (กรณีไมมีลิฟท) มีทางลาด
สําหรับรถเข็น มีพ้ืนที่วางใตเคานเตอรใหรถเข็นคนพิการสามารถ 
เขาไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง เปนตน 

5. พ้ืนที่ใหบริการ : มีการออกแบบผังงาน และระบบการใหบริการระหวาง 
“จุดกอนเขาสูบริการ” และ “จุดใหบริการ” ที่ อํานวยความสะดวก 
ทั้งสําหรับเจาหนาที่และประชาชน เพ่ือใหสามารถใหบริการประชาชน 
ไดอยางรวดเร็ว โดยคํานึงถึงลักษณะและปริมาณงานที่ใหบริการ 
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ขอที่ การดําเนินการ 
6. พ้ืนที่ใหบริการ : มีขนาดและพ้ืนที่ใชงานสะดวกตอการเอ้ือมจับ 

(พื้นที่วางดานขางสําหรับการเคลื่อนไหวรางกายที่สบาย) และ
ออกแบบจัดวางเอกสารใหสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว 

7. พ้ืนที่ ใหบริการ : ในจุดที่สําคัญหรืออันตรายมีการออกแบบหรือ 
จัดใหสามารถมองเห็นไดชัดเจนตามหลักสากลทั้งขณะยืนหรือรถลอเลื่อน 

8. พ้ืนที่ใหบริการ : มีการจัดใหมีแสงสวางอยางเพียงพอ  
9. การจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ :             

มีการจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกที่สอดคลองกับผลสํารวจ 
ความตองการของผู รับบริการ และความพรอมของทรัพยากรที่มี  
เชน น้ําดื่ม เกาอ้ีนั่งพักรอ เปนตน 

10. การจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ : 
มีหองน้ําที่สะอาด และถูกสุขลักษณะ 

11. ระบบคิว/จุดแรกรับ : มีการจัดใหมีระบบคิวเพ่ือใหบริการ 
ไดอยางเปนธรรม 

12. ระบบคิว/จุ ดแรกรับ  : มี จุ ดแรกรับ  ในการช วยอํานวย 
ความสะดวกตาง ๆ เชน คัดกรองผูรับบริการ ใหคําแนะนํา 
ในการขอรับบริการ หรือชวยเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอรมตาง ๆ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการและลดระยะเวลารอคอย 

13. ระบบการประเมินความพึงพอใจ : มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ                
ณ จุดใหบริการในรูปแบบที่งายและสะดวกตอผูใชบริการ 
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เกณฑที่ 2  เกณฑดานคุณภาพ 

หัวขอ แนวทางการดําเนินงาน 

1. กอนเขาสูจุดใหบริการ 

1 .  ก า ร ศึ ก ษ า 
ความตองการและ
ค ว า ม ค า ด ห วั ง 
ของผูรับบริการ 

 

() 

 

1.1 มีการสํารวจ เพ่ือใหทราบความตองการ
ของผูรับบริการกลุมเปาหมายในแตละพ้ืนที่
ใหบริการซึ่งตองครอบคลุมประเด็น ดังนี้ 
- ประเภทงานบริการ 
- วันและเวลาเปดใหบริการ  
- สถานที่ใหบริการ  
- ความยาก-งายในการเขาถึงจุดบริการ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ 
- การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใหบริการ 

 

() 

1.2  มีการวิเคราะหผลการสํารวจและ
นํ า ไป ใช ใน ก ารออก แบ บ ระบ บ ก าร
ใหบริการ   

2. งานบริการ  

() 

2.1 มีงานบริการ ณ ศูนยราชการสะดวก 
ครอบคลุมประเภทงาน ดังนี้ 
- งานบริการตามภารกิจของหนวยงาน 
- งานบริการขอมูลขาวสารของหนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงาน 
- งานดานการรับเรื่องราวรองทุกข   
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หัวขอ แนวทางการดําเนินงาน 

 

() 

2.2 มีงานบริการที่ไมรองขอสําเนาบัตร
ป ระช าชน แ ละสํ า เน าท ะ เบี ย น บ าน 
จากผูมารับบริการ 

 

() 

2.3 งานบริการที่เหมาะสม / งานบริการอ่ืน ๆ  
ที่สอดคลองกับผลสํารวจความตองการฯ 

3. สถานที่บริการ  

() 

 

3. มีการออกแบบอาคารหรือสถานที่ใหมี
อุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการ
เพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงไดอยางนอย 
11 รายการ ตามขอ ๕ ของกฎกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  

4. การออกแบบ
ระบบงาน 

 

 

 

 

() 

4.1 มีการจัดลําดับขั้นตอนการบริการที่งาย
ตอการใหบริการและรับบริการ เพ่ือให
ประชาชนไมตองรอคอยรับบริการนาน 

 

() 

4.2 มีการกําหนดผูรับผิดชอบ ผูประสานงาน/
เจาของงาน เบอรโทรติดตอ และชองทาง
การติดตอไวอยางชัดเจน 
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หัวขอ แนวทางการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

() 

4.3 มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับ
เจาหนาที่ที่ครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย 
โด ย มี ก า ร ร ะบุ ขั้ น ต อ น  ร ะ ย ะ เว ล า
คาธรรมเนียม และขอมูลจําเปนสําหรับ 
การปฏิบัติงานไวในคูมือฯ อยางชัดเจน 

 

() 

4.4 การใหบริการไปในทิศทางเดียวกัน 
เชน การตอบคําถาม รูปแบบการบริการ 
ของแตละจุด เปนตน 

 

() 

4.5 มีระบบแจงเตือนการใหบริการ และ
ระบบการติดตามสถานะผูรับบริการ เชน 
การติดตามรอบเวลาการตอใบอนุญาต 
โดยการสงขอมูลแจงเตือนใหมาตอใบอนุญาต 
หรือออกแบบระบบสารสนเทศใหรับบริการ
เขาตรวจสอบข้ันตอนสถานะ การรับบริการ
ในงานที่ไมแลวเสร็จในทันที เปนตน 

 

() 

4.6 มีระบบการใหบริการประชาชนแบบ
ออนไลน 
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หัวขอ แนวทางการดําเนินงาน 

 
() 

4.7 มีแบบฟอรมการขอรับบริการตาง ๆ 
ที่งายและไมซ้ําซอน หรือใชแบบฟอรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส 

5.  ก า ร จั ด ส ร ร
บุคลากร 

 
() 

5.1 มีการวิเคราะหประเมินความตองการ
ดานกําลังคนที่จําเปน 

 
() 

5.2 มีการจัดสรรบุคลากรให เหมาะสม 
ในการใหบริการในชวงพักทานอาหาร หรือ
ชวงเวลาที่มีผูรับบริการเขามาใชบริการมาก 

 
() 

5.3  มี ก ารส ร า งสิ่ งจู ง ใจแก บุ ค ล าก ร
ปฏิบัติงาน 

2. ระบบจุดใหบริการ 

6.  บุ ค ล า ก ร 
ดานการบริการ 

 

 

 

() 

6.1 มีการเพ่ิมศักยภาพและทักษะในการ
ปฏิบัติ งานที่ จํ าเปนและทันสมัยใหกับ
เจาหนาที่ เชน จัดฝกอบรม สัมมนาระดม
สมอง ศึกษาดูงาน เปนตน อยางตอเนื่อง 
เพ่ื อให เจ าหน าที่ สามารถให บริ การได 
อยางถูกตอง รวดเร็ว และมีจิตบริการ 

 
() 

6.2  เจ าหน าที่ ได รั บการอบรมการใช
ระบบซอฟทแวรและการใหบริการอยางตอเนื่อง 

คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ๑๗



คูมือการรับรองมาตรฐานการใหบรกิารของศูนยราชการสะดวก                                  ๑๘ 

 

หัวขอ แนวทางการดําเนินงาน 

 

() 

6.3 เจาหนาที่สามารถใหบริการแทนกันไดใน
งานบริการเบ็ดเสร็จจํานวนหนึ่ง 

 

() 

 

6.4 เจาหนาที่มีทักษะในการใหบริการ 
ครอบคลุมเรื่องสําคัญ ดังนี้ 
 - สามารถตอบคําถามพ้ืนฐานใหกับผูรับบริการได 
 - สามารถแกไข/รับมือกับสถานการณที่
เกิดขึ้นไดตามมาตรฐานการใหบริการ 
- การสื่อสารและชวยเหลือผูรับบริการดวย
ไมตรีจิต 

 

() 

6.5 เจาหนาที่สามารถริเริ่มและพัฒนาการ
ให บ ริ การจน เกิ ดความประทั บ ใจแก
ผูรับบริการ 

 

() 

6.6 เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดตาม
มาตรฐานที่กําหนดไวในแตละชองทางของ
ระบบ online ที่พัฒนาขึ้น 

7. ระบบการประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

() 

7.1 มีการนําผลสํารวจมาปรับปรุงงาน
บริการอยางตอเนื่อง 

คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ๑๘



คูมือการรับรองมาตรฐานการใหบรกิารของศูนยราชการสะดวก                                  ๑๙ 

 

หัวขอ แนวทางการดําเนินงาน 

 

() 

7.2 เกิ ด ผ ล ลั พ ธ ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
ผูรับบริการไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

8. คุณภาพ 
การใหบริการ และ
การจัดการขอรองเรียน 

 

() 

 

8.1  วิธีการปฏิบัติ งานที่ รวดเร็ว ถูกตอง 
ตามที่กฎหมายกําหนด (เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการใหบริการที่ กําหนดไว 
ในคูมือการปฏิบัติงาน) 

 

() 

8.2 มีกลไกการรับฟงและตอบสนองขอ
รองเรียนของผูรับบริการ รวมทั้งระบบการ
ติดตามและแกไขปญหาที่ชัดเจน 

 

() 

8.3 กรณีเกิดขอรองเรียนในการใหบริการ 
ขอรองเรียนนั้นไดรับการแกไขจนเปนที่ยุติ
ไมนอยกวารอยละ 80  

9. ช อ ง ท า ง 
การใหบริการ 

 

() 

 

9. มีการพัฒนาเพ่ิมชองทางการใหบริการ การ
ให คํ าปรึกษารวมทั้ งชองทางการรับเรื่อง
รองเรียนผานทางโทรศัพทหรือ ศูนย Hotline 
หรือชองทางอ่ืน ๆ  ที่สอดคลองกับความตองการ
ของผูรับบริการ 

คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ๑๙



คูมือการรับรองมาตรฐานการใหบรกิารของศูนยราชการสะดวก                                  ๒๐ 

 

หัวขอ แนวทางการดําเนินงาน 

3. ระบบสนับสนุนการใหบริการ 

๑0. ระบบการติดตาม
ผลการดําเนินงาน 

 

() 

 

1๐.1 มีการจัดทําแผนการติดตามผลการ
ดําเนินการของศูนย ราชการสะดวกที่
ชัด เจน ซึ่ งประกอบดวย หัวขอเรื่องที่
ติดตาม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 
ผลดําเนินการ และขอเสนอการปรับปรุง
พัฒนาใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

 

() 

1๐.2 มีระบบการติดตามการใหบริการที่
ชัดเจน ทั้งนี้ กรณีเกิดปญหาอาจมีการจัด
ชุดเฉพาะกิจลงไปในพ้ืนที่ปญหาตามความ
เหมาะสม  

๑1. การแกไขปญหา 
ที่ทาทาย 

 

() 

11. มี การค นหาป ญ หา/อุ ปสรรคของ 
การใหบริการที่เกิดขึ้นและคาดวาจะเกิดขึ้น 
และนําไปแกไขปรับปรุงใหการบริการดียิ่งขึ้น  

๑2. การทบทวน
ปรับปรุงการดําเนินงาน  

 

 

() 

 

12.1 มีการนํ าผลจากการติดตามงานมา
ดําเนินการปรับปรุงงานจนเกิดผลลัพธที่ดี
อยางตอเนื่อง และการใหบริการไดถูกตอง 
รวดเร็ว สามารถลดตนทุน ลดการสูญเสีย
และเกิดคุณคาที่เปนประโยชนตอผูรับบริการ 

 
() 

12.2 มีการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานให
ทันสมัยและคนหาขอมูลไดงาย 

คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ๒๐



คูมือการรับรองมาตรฐานการใหบรกิารของศูนยราชการสะดวก                                  ๒๑ 

 

หัวขอ แนวทางการดําเนินงาน 

๑3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู และการจัดอบรม
เจ าห น าที่  แ ล ะ
ผูเกี่ยวของ 

 

() 

 

13.1 การจัดอบรมทั กษะการให บริการ 
ที่ ทั นสมั ยอย างต อเนื่ อง เช น การสร าง
ความสัมพันธกับผู รับบริการ การสร าง
ภาพลักษณการใหบริการ การสรางจิตสํานึก
ดานการใหบริการ การศึกษาดูงาน เปนตน 
และมีการสื่ อสารสรางความเขาใจให แก
เจาหนาที่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานใหม 
เพ่ือปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น 

 

() 

 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปญหา 
ในการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงงาน รวมถึง
การรวมกันทบทวนระบบงานเพ่ือออกแบบงาน
ใหม/สรางนวัตกรรมในการใหบริการ 

๑4. บุคลากร 
ดานเทคนิค 

 

() 

 

 14.1 เจาหนาที่ ด านเทคนิคไดรับการ
อบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวของกับการติดตั้ ง
ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต การ
ซอมบํารุงฮารดแวรพื้นฐาน   

 

() 

 

 14.2 เจาหนาที่ดานเทคนิคมี
ความสามารถ ดังนี้           
 - ตอบคําถามและแกปญหาพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบ 
- อธิบายลักษณะปญหาระบบเครือขาย
ตอเชื่อมเมื่อประสานงานกับบริษัทผูใหบริการ 

คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ๒๑



คูมือการรับรองมาตรฐานการใหบรกิารของศูนยราชการสะดวก                                  ๒๒ 

 

หัวขอ แนวทางการดําเนินงาน 

15. ระบบฐานขอมูล  

() 

 

15.1 มี ระบบจั ดเก็ บข อมู ลและระบบ
วิ เคราะห ฐานขอมูลสอดคลองกับความ
ตองการใชงานเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ 

 

() 

 

15.2 มีการรวบรวมขอมูลจากผูปฏิบัติงาน 
ผูรับบริการและผูที่ เกี่ยวของ เขาระบบ
ฐานขอมูลไดอยางครอบคลุม ถูกตอง และ
ทันสมัย รวมถึงการนําผลการวิเคราะห
ขอมูลไปใชปรับปรุงระบบฐานขอมูลและพัฒนา
ระบบการใหบริการตอไป 

16. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

() 

 

16.1 มี ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให
สามารถใช งานในส วนที่ จํ าเป นไดอย าง
ตอเนื่อง และปลอดภัย โดยการปฏิบัติตาม
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หรือแผนอ่ืนที่กําหนด 

 
() 

 

16.2 มี ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให
ผูปฏิบัติงานหรือผู เกี่ยวของสามารถคนหา
ขอมูลการใหบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
โดยเฉพาะเรื่องคําถาม คําตอบ และวิธีการ
แกไขปญหาในแตละสถานการณ เพ่ือชวย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ๒๒



คูมือการรับรองมาตรฐานการใหบรกิารของศูนยราชการสะดวก                                  ๒๓ 

 

หัวขอ แนวทางการดําเนินงาน 

17. การบูรณาการ
วางแผนระบบ 

 

() 

 

17. มีการบู รณาการการทํ างานระหวาง
หน วยงานที่ เกี่ ยวข อง ส อด ค ล อ งกั บ
ทรัพยากรที่มีจํากัด โดยมีการเชื่อมโยง
ขอมูลระหวางหนวยงาน เพ่ือลดความซ้ําซอน
และความผิดพลาดในการกรอกขอมูล 
รวมทั้ง การใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา 

18. ก าร พั ฒ น า
ระบบการใหบริการ 
online 

 

() 

 

18. มีการพัฒ นาระบบการใหบ ริการ                
ซึ่ ง อ า จ ร ว ม ถึ ง ร ะ บ บ ก า ร ร อ ง เรี ย น               
ผานชองทางที่ เปนระบบ online และ 
มีการกําหนดมาตรฐานการใหบ ริการ 
ในแตละชองทางที่ ได เป ดใหบริการไว 
อยางชัดเจนและเหมาะสมสอดคลองกับ
ความตองการของผูรับบริการ  เชน  
- การติดตอผานอีเมล มีการตอบกลับภายใน 
๒๔ ชั่วโมง 
- การติดตอผานระบบ Chat หรือ Line มีการตอบ
กลับภายใน 15 นาท ี
- การติดตอผ าน Facebook มีการตอบกลับ
ภายใน 1 ชั่วโมง เปนตน 

คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ๒๓



คูมือการรับรองมาตรฐานการใหบรกิารของศูนยราชการสะดวก                                  ๒๔ 

 

หัวขอ แนวทางการดําเนินงาน 

19. เ จ า ห น า ที่ 
รับโทรศัพท 

 

 

() 

 

19.๑ มีระบบ/แผนการพัฒนาความรูและ
ทั ก ษ ะ ให แ ก เจ า ห น า ที่ รั บ โท รศั พ ท 
อยางชัดเจน โดยนําขอมูลจากการตรวจสอบ
คุณภาพมาใชในการวางแผนการอบรม
เจาหนาที่ รวมถึงมีการจัดอบรมเจาหนาที่
อย า งต อ เนื่ อ ง  และอบรมทุ กครั้ งที่ มี 
การเปลี่ ยนแปลงกระบวนการทํ างาน 
ผลผลิต และบริการ 

 

() 

 

19.๒ มีการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ
โท รศั พ ท ข อ ง เจ าห น าที่ รั บ โท รศั พ ท 
ใหมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  - มีความพรอมใชงาน ซึ่ งเปนระบบที่มี
คุณภาพ ใชงานไดเสียงฟงชัดเจน 
  - สามารถประส านแจ ง เจ าหน าที่ ที่
เกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตอไปได 
  - มี ระบบเก็บขอมู ลของผู รับบริการ 
เพ่ือชวยในการสืบคนขอมูลประวัติการ
ขอรับบริการ    
  - มีการจัดทําฐานขอมูลครอบคลุมขอมูล 
ที่ผูรับบริการสอบถาม และมีการปรับปรุง
ขอมูลใหเปนปจจุบัน 

คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ๒๔



คูมือการรับรองมาตรฐานการใหบรกิารของศูนยราชการสะดวก                                  ๒๕ 

 

หัวขอ แนวทางการดําเนินงาน 

๒ 0. การ พั ฒ น า
ระบบ Call center  

 

() 

 

 

 20.1 มีการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ
โทรศัพทของCall center ใหมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

- สามารถเลือกติดตอกับเจาหนาที่ไดหรือ
ประสานสงตอ 

 - มีระบบเก็บขอมูลของผูรับบริการ เพ่ือชวย 
ในการสืบคนขอมูลประวัติการขอรับบริการ  

 - มีการจัดทําฐานขอมูลครอบคลุมขอมูล 
ที่ผูรับบริการสอบถาม และมีการปรับปรุง
ขอมูลใหเปนปจจุบัน 

 

() 

 

20.2 มีการกําหนดมาตรฐานในการใหบริการ
ของ Call Center ไวอยางชัดเจน เชน   

- โทรศัพทดังไมเกิน ๓ ครั้ง 

- อัตราสูงสุดที่ยอมใหสายหลุดไปไมสามารถ
รับไดในการติดตอครั้งแรก ไมเกิน ๕% 

- การใหบริการไดสําเร็จในการติดตอครั้งแรก 

 

() 

20.3 เจ าห น าที่  Call center ส าม ารถ
ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนด  

คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ๒๕



คูมือการรับรองมาตรฐานการใหบรกิารของศูนยราชการสะดวก                                  ๒๖ 

 

หัวขอ แนวทางการดําเนินงาน 

๒1. การบริห าร
ค ว า ม ต อ เนื่ อ ง 
ในการใหบริการ 
ที่จําเปน 

 

() 

 

21. มีแผนการบริหารความตอเนื่องในการใหบริการ
กรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ โดยเตรียม
ทรัพยากรที่สําคัญ เชน สถานที่ใหบริการสํารอง  
บุคลากร ขอมูลสารสนเทศคูคาหรือผูมีสวนได 
สวนเสีย  วัสดุอุปกรณตาง  ๆเปนตน 

4. เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม 

22. การ
ขับเคลื่อนการ
ใหบริการดวย
นวัตกรรม 

 

 

() 

คิดคนและแสวงหาวิธีการ หรือแนวทาง
ใหม ๆ ทําใหเกิดผลในการปรับปรุงและ
ออกแบบการให บ ริ การสาธารณ ะให
สามารถตอบสนองปญหาความตองการของ
ประชาชนไดอยางมีคุณภาพ 

๒3. การปรับเขาสู
ความเปนดิจิทัล 
(เกณฑเพ่ือรองรับ
ไทยแลนด ๔.๐) 

 

 

() 

- ใหบริการเชื่อมโยงแบบเรียลไทมในทุก
เวลาและสถานที่ 
- วิเคราะหขอมูลที่ซับซอนเพ่ือชวยการ
บริการใหสามารถตอบสนองตอความ
ต อ งการป ระช าชน ได ทุ กที่  ทุ ก เวล า  
ทุกชองทาง ทุกอุปกรณ 

24. การพัฒนา
ศูนยราชการสะดวก
สูความเปนเลิศ 

 
() 

 

ระบุถึงลักษณะความโดดเดนของศูนยราชการ
สะดวกท่ีมีความพิเศษมากกวาศูนยราชการ
แหงอ่ืน 
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หมายเหตุ :  -   *ที่มา : ชอเพชร พานระลึก. แนวคิดการออกแบบและ

บัญชีรายการอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
บริการที่สอดคลองกับความตองการพิเศษของคน
พิการ. มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

** ที่มา : John J.Fruin. Chapter 8 Designing for 
pedestrains.  
http://ntl.bts.gov/DOCS/11877/Chap
ter_8.html 

- สัญลักษณ       หมายถึง  เกณฑพ้ืนฐาน  
- สัญลักษณ      หมายถึง  เกณฑขั้นสูง 
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เกณฑที่ 3 เกณฑดานผลลัพธ 

         
 สําหรับรายละเอียดแนวทางการดําเนินการของแตละหัวขอมีดังนี้ 

1. การศึกษาความตองการและความคาดหวังของ
ผูรับบริการ 
กอนการเริ่มตนดําเนินการจะตองมีจัดใหมีการศึกษา

วิเคราะหผลดีผลเสียใหครบถวนทุกดาน ตองคอยรับฟงความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ โดยอาจใชวิธีการออกแบบ
สํารวจ หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ในการไดขอมูลความตองการและความ
คาดหวัง 
 

เกณฑ การประเมิน 
1. ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ - วิ เคราะห จากผลสํ ารวจ/ 

การสุมสัมภาษณ  และหรือ
ขอมูลอื่น ๆ ประกอบ 

2. ความสะดวกในการติดตอราชการ โดยพิจารณา
จากความรวดเร็ว ขั้นตอนสั้น  เขาถึงบริการ 
ไดหลายชองทาง 

- พิ จารณ าจากระยะเวลา 
การรอคอย และจํานวนชองทาง 
การใชบริการ 

3. การนําเทคโนโลยีมาชวยในการใหบริการ
ประชาชน จนทําใหสามารถใชบริการไดจากทุกที่
ทุกเวลา การติดตามสถานะงานบริการได ระบบ
การรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

- พิจารณาจากการนําระบบ
เทค โน โลยี ม าช วยอํ าน วย 
ความสะดวกในการใหบริการ
แ ล ะ จํ า น ว น ผู ใช บ ริ ก า ร 
ผานระบบออนไลน 
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ของผูรับบริการที่เปนกลุมเปาหมายของสถานที่เปดใหบริการดวยวิธีการ
ตาง ๆ ที่เหมาะสมตามหลักสถิติ เพ่ือนํามาใชออกแบบระบบการใหบริการ
ของศูนยราชการสะดวก หรือปรับปรุงระบบการใหบริการในกรณีที่มี 
ศูนยราชการสะดวกเปดใหบริการอยูแลว  

ทั้งนี้  เพ่ือใหไดขอมูลสําคัญและถูกตองจําเปนตองมีการ
กําหนด กลุมเปาหมายผูรับบริการแตละพ้ืนที่ใหบริการไวอยางชัดเจน ซึ่ง
ขึ้นอยูกับวาศูนยบริการประชาชนที่จะเปดใหบริการอยูในบริเวณใด ผูที่อาศัยอยู
ในบริเวณนั้นและบริเวณรอบ ๆ  เปนกลุมใดบาง มีพฤติกรรมเปนอยางไร รูปแบบ
การเดินทางเปนอยางไร เพ่ือคาดการณถึงประชาชนที่จะมารับบริการเปน
กลุมใด เชน ผูประกอบการ ชาวตางชาติ นักศึกษา แรงงานตางดาว และประชาชน
ทั่วไป เปนตน หรืออาจจะศึกษาจากชวงวัยหรืออายุและนํามาพิจารณา
รวมกับบริการที่ตองการจากราชการใชแตละชวงวัยของกลุมเปาหมาย 
หรืออาจแบงกลุมประชาชนผูรับบริการที่มีลักษณะและความตองการ 
ที ่คลายคลึงก ัน  และจําแนกเปนประเภทของกลุ มผู ร ับบริการ  
โดยอาจกําหนดออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานประชากรศาสตร 
เชน อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได จํานวนสมาชิกในครอบครัว            
2) ดานจิตวิทยา เชน สถานะทางสังคม บุคลิกภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต 
3) ดานพฤติกรรมศาสตร เชน ประโยชนที่ตองการ อัตราการรับบริการ/
ความถี่ในการรับบริการ การแกปญหา ชวงเวลา ความตองการขอมูล
ขาวสาร และ 4) ดานภูมิศาสตร เชน ขอบเขตดินแดน ในเมือง/ชนบท 
และสภาพภูมิอากาศ เปนตน 

เมื่อกําหนดกลุมเปาหมายไดแลว ก็ตองมีการออกแบบ
วิธีการและคําถามตามหลักสถิติ  เพ่ือให ไดขอมูลจําเปน เกี่ยวกับ 
ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการสําหรับการออกแบบ 
การใหบริการเพ่ือเกิดการอํานวยความสะดวก การสรางมาตรฐานระบบงาน 
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การใหบริการดวยใจ และการนําไปสูการเชื่อมโยงขอมูลในทุกขั้นตอน
ตอไป โดยอยางนอยคําถามจะตองครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

       - ประเภทงานบริการที่ตองการใหมี  
       - วันและเวลาเปดใหบริการ  
       - สถานที่ใหบริการ  
       - ความยาก-งายในการเขาถึงจุดบริการ (หากมีการเปด

ใหบริการ ณ จุดนี้) 
       - สิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ 
       - การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใหบริการ 
ภายหลังจากการที่ไดรวบรวมขอมูลความตองการและ

ขอคิดเห็นจากผูรับบริการกลุมเปาหมายแลวจะตองนําขอมูลดังกลาวมา
วิเคราะหผลการศึกษาและนําไปใชในการออกแบบระบบการใหบริการ
ตอไป อยางไรก็ตามการศึกษาความตองการและความคาดหวังของ
ผูรับบริการไมจําเปนวาจะตองมีการสํารวจเฉพาะกอนเปดศูนยราชการ
สะดวกเทานั้น แตหากเปนเรื่องสําคัญที่จะชวยใหไดขอมูลมาใชออกแบบ
ปรับปรุงระบบการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงควรมี 
การออกแบบวิธีการไดมาซึ่งขอมูลที่จําเปนตอการพัฒนาระบบการ
ใหบริการอยางเปนระบบในชวงระยะเวลาที่ เหมาะสม โดยเฉพาะ 
กรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการใหบริการในแตละครั้ง หรือตามกาลเวลา
ที่วิถึชีวิตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอันจะสงผลกระทบตอการใหบริการ 
ของศูนยราชการสะดวก เปนตน 

นอกจากนี้ ในการบริการเพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
และลดภาระของประชาชน หนวยงานตองไมรองขอเอกสารที่ภาครัฐ 
ออกใหจากประชาชน โดยภาครัฐควรพัฒนาการเชื่อมโยงระบบระหวางกัน 
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2. งานบริการ 
    การบริการ คือ การใหความชวยเหลือ หรือการดําเนินการ
เพ่ือประโยชนของผูอ่ืน การบริการที่ดีผูรับบริการก็จะไดรับความประทับใจ 
และชื่นชมองคการ ภาพลักษณขององคกรก็จะดีไปดวย ซึ่งเปนสิ่งดีสิ่งหนึ่ง
อันเปนผลดีกับองคการ เบื้องหลังความสําเร็จเกือบทุกงาน มักพบวา 
งานบริการเปนเครื่องมือสนับสนุนงานดานตาง ๆ เชน งานประชาสัมพันธ 
งานบริการวิชาการ เปนตน  

สําหรับงานบริการประชาชน คือ งานของรัฐที่จะตอง
ดําเนินการใหกับประชาชน หรือ สวนราชการดวยกันเอง เนื่องจากเปน
อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจะดวยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับใด ๆ  
ก็ตาม การคัดเลือกงานบริการมาเปดใหบริการควรมีความครบถวนและ
หลากหลายสอดคลองกับผลสํารวจความตองการของผู ร ับบริการ
กลุมเปาหมายในแตละพื้นที่ แตอยางไรก็ตามศูนยราชการสะดวก
ควรมีงานบริการที่ครอบคลุมประเภทงานดานบริการขอมูลขาวสารของ
หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน  งานดานการรับเรื่องราวรองทุกข  
และงานอ่ืน ๆ โดยพิจารณาคัดเลือกงานบริการที่สอดคลองกับผลสํารวจ
ที่ไดจากการศึกษาความตองการฯ 

 
3. สถานที่บริการ 

สถานที่ใหบริการเปนปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจเขารับ
บริการของผูรับบริการ ผูรับบริการมักตองการและคาดหวังใหสถานที่
ใหบริการเปนจุดที่เอ้ือตอการมาใชบริการสามารถเขาถึงไดงาย ปลอดภัย 
สะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอย และสะดวก ดังนั้น การจัดสถานที่
ใหบริการจะตองคํานึงถึงระบบการขนสงสาธารณะ เพ่ือใหงายตอ 
การเดินทาง การจัดทําปาย/สัญลักษณ ในการบอกทิศทางหรือตําแหนง 
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ที่ตั้ งของจุดใหบริการไดอยางชัดเจน ไมติดในตําแหนงที่ทําให เกิด 
ความสับสน การออกแบบจุดใหบริการเขาถึงไดสะดวก และจัดให มี 
แสงสว างอย างเพ ียงพอ ณ บร ิเวณสถานที ่ให บริการ  นอกจากนี้  
การออกแบบสถานที ่คําน ึงถ ึงผู พ ิการ สตร ีม ีครรภ  และผูสู งอายุ  
เชน จุดใหบริการชั้น ๑ (กรณีไมมีลิฟท) การเขาถึงมีทางลาดสําหรับรถเข็น 
มีพ้ืนที่วางใตเคานเตอรใหรถเข็นคนพิการสามารถเขาไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง  

ในการออกแบบอาคารห รือสถานที่ ให มี อุปกรณ                
สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการเพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงได  
ควรคํานึงตามขอ ๕ ของกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ดังนี้ 

(1) ที่นั่ง/พ้ืนที่จอดรถเข็นสําหรับคนพิการ 
(2) ทางลาด 
(3) พ้ืนผิวตางสัมผัสสําหรับผูพิการทางการเห็น 
(4) บันไดเลื่อน 
(5) ทางลาดเลื่อนหรือทางเลื่อนในแนวราบ 
(6) ราวกันตกหรือผนังกันตก 
(7) ถังขยะแบบยกเคลื่อนที่ได 
(8) สถานที่ติดตอหรือประชาสัมพันธสําหรับคนพิการ 
(9) โทรศัพทสาธาณะ 
(10) จุดบริการน้ําดื่ม 
(11) ตูบริการเงินดวน (ATM) สําหรับคนพิการ 
(12) ประตูสําหรับคนพิการ 
(13) หองน้ําสําหรับคนพิการ 
(14) ลิฟทสําหรับคนพิการ 
(15) ที่จอดรถสําหรับคนพิการ 
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(16) สัญญาณเสียงและแสงขอความชวยเหลือ 
(17) ปายแสดงอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
(18) ทางสัญจรสําหรับคนพิการ 
(19) ตูไปรษณียสําหรับคนพิการ 
(20) พ้ืนที่สําหรับหนีภัยสําหรับคนพิการ 
(21) การประกาศเตือนภัยและตัวอักษรไฟวิ่ง/สัญญาณ 

ไฟเตือนภัย 
(22) การประกาศขอมูลที่เปนประโยชนและตัวอักษรไฟวิ่ง/

ปายแสดง 
(23) ความหมายเจาหนาที่ ใหบริการสําหรับคนพิการ 

อยางนอย 1 คน 
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจาก 

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/BKK_th/d2d8
c77204d9b6d2853cd9cd9240c23f.pdf 
 

4. การออกแบบระบบงาน 
     การออกแบบระบบงาน เปนการกําหนดแนวทาง/วิธีการ

ในการทํางานที่ เกี่ยวของทั้ งหมดใหบรรลุเปาหมายและสอดคลองไป 
ในทิศทางเดียวกัน ทีมงานของศูนยราชการสะดวกควรตองรวมกันพิจารณา
กําหนดประเภทของระบบงานที่จะเปนตองมีในการปฏิบัติงานภายใน 
ศูนยราชการสะดวก ซึ่งสามารกําหนดไดจากประเภทงานบริการ เชน 
ระบบงานที่ใหเปนจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) และ
ระบบงานเพ่ือการรับเรื่อง-สงตอ เปนตน และระบบการใหบริการที่เกี่ยวของ
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อ่ืน ๆ   เชน ระบบการตอบคําถามเกี่ยวกับงานที่ใหบริการ โดยตองมีระยะเวลา 
ในการตอบใหชัดเจน ระบบการสื่อสารสองทิศทางเพ่ือการรับรูและ 
สรางความเขาใจในเรื่องสําคัญเกี่ยวกับการใหบริการแกผู รับบริการ 
ในหัวขอเรื่องใด ผานชองทางไหน ระบบการติดตามและรายงานผลงาน  
ระบบการใหบริการแบบออนไลนควรมีงานอะไรบาง การบูรณาการปรับปรุง
แบบฟอรมตาง ๆ ระบบการทักทายผูรับบริการ และระบบติดตามสถานะ
ผูรับบริการ เปนตน รวมทั้ง การรวมกันออกแบบระบบงานวาควรมีกลไก/
แนวทาง/วิธีการปฏิบัติงานอยางไร ซึ่ งตองมีการกําหนดผูรับผิดชอบ  
ผูประสานงาน/เจาของงาน เบอรโทรติดตอ และชองทางการติดตอ 
ไวอยางชัดเจน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของศูนยราชการสะดวก และสอดคลอง
ไปในทิศทางเดียวกัน  

การออกแบบระบบงานใหมีการบริการสอดคลองไปทิศทาง
เดี ยวกั น  ควรมี การดํ าเนิ นการเชิ งบู รณ าการเพ่ื อให หน วยงาน 
ที่เกี่ยวของเขารวมในการใหบริการมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ รวมทั้งมีการดําเนินการที่สอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยเฉพาะการตอบคําถามหรือการสื่อสารขอมูลจากผูใหบริการ 
ถึงผูรับบริการแตละครั้งจะตองเปนขอมูลที่ถูกตองตรงกัน และรูปแบบ 
ในการใหบริการแตละจุดจะตองเปนมาตรฐานเดียวกันในการใหบริการแตละครั้ง  
   นอกจากนี้ เพ่ือใหประชาชนไมตองรอคอยการรับบริการนาน  
ในการออกแบบระบบงานจะตองคํานึ งถึงลักษณะและปริมาณงาน 
ที่ผูรับบริการมาใชบริการ ความยากงายในการบริการประชาชน ประกอบกับ
ทรัพยากรที่ศูนยราชการสะดวกมีอยู/ความสามารถในการจัดหามาได   
และนํามาจัดลําดับความสําคัญ และควรมีการออกแบบระบบการพัฒนา
บุคลากรใหสามารถใหบริการทดแทนกันได เพื่อใหสามารถหมุนเวียน 
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เจาหนาที่ ที่มีปริมาณงานนอยมาชวยทํางานที่มีปริมาณการใชบริการ 
จํานวนมาก ดังนั้นหัวหนางานตองมีการบริหารจัดการบุคลากร หรือ 
อาจมีทีมในการสังเกตเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือวิเคราะหพฤติกรรมของ
ผู รับบริการในแตละชวงเวลา และนํ ามาปรับปรุงระบบงานใหทั น 
ตอสถานการณในกรณีที่ผูรับบริการมีจํานวนมาก ระยะเวลาการใหบริการ 
ไม เปนไปตามมาตรฐานหรือกรณี ต องการลดขั้นตอนและระยะเวลา   
เพ่ือใหเกิดประโยชน ตอการใหบริการไดอยางคุมคา  

 หลังจากท่ีออกแบบระบบงานเสร็จแลว ควรมีการทดลอง 
นําแตละระบบงานไปปฏิบัติและปรับปรุงระบบงานใหมีประสิทธิภาพ และ
นําขอมูลการปฏิบัติงานในแตละระบบงานมาจัดทําเปนขั้นตอนการทํางาน
กําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ ซึ่งตองจัดทํารายละเอียด
การปฏิบัติงานใหชัดเจนครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย โดยมีการระบุ
ขั้นตอน ระยะเวลา คาธรรมเนียม และขอมูลจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
ไว ในคูมือฯ อยางชัดเจน และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารหรือพัฒนา 
อยูในระบบสารสนเทศซึ่งตองอยูในตําแหนงที่หยิบใชสะดวกคนหาขอมูลได
รวดเร็ว ทั้งนี้ ในการคนหาขอมูลงานบริการของหนวยงานอ่ืน ๆ สามารถ
สืบคนไดจากเว็บไซต www.info.go.th                                                                                                    

 
5. การจัดสรรบุคลากร 

  บุคลากรเปนทรัพยากรพ้ืนฐานที่สําคัญที่สุดในการใหบริการ
ของศูนยราชการสะดวก การจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดีจะชวยสราง
แรงจูงใจในเชิงบวกใหแกบุคลากร ซึ่งจะชวยปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
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  การจัดการทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการที่
ผูบริหารหรือผูมีหนาที่เกี่ยวกับงานบุคลากร และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวของ
กับบุคลากรของศูนยราชการสะดวกรวมกันใชความรู ทักษะ และ
ประสบการณในการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมใหเขาปฏิบัติงานในศูนยราชการสะดวก พรอมทั้งดําเนินการ
ธํารงรักษาและพัฒนาใหบุคลากรของศูนยราชการสะดวกมีคุณภาพชีวิต
การทํางานที่เหมาะสม 

การจัดการทรัพยากรบุคลควรพิจารณาเปน 3 ระยะ ไดแก 
1) กอนเขารวมงาน ตองวางแผนทรัพยากรบุคคล  

โดยกําหนดลักษณะงานและผูปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับระบบงานแตละ
ขั้นตอน ตามความจําเปนของหนวยงาน จากนั้นจึงดําเนินการสรรหา 
และจูงใจผูที่มีความรูความสามารถ และมีความเหมาะสมกับงานที่ตองการ 
จนถึงการบรรจุเขาทํางาน   

2) ขณะปฏิบัติงาน ตองธํารงรักษาใหบุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานที่ดี และมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของศูนยราชการสะดวก 
โดยเฉพาะการจัดใหมีการประเมินผลงานอยางมีหลักเกณฑที่โปรงใส 
การดูแลเรื่องการใหรางวัลอยางเปนธรรมและเหมาะสม การสรางบรรยากาศ
ที่ดีในการทํางาน การจัดการฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่อง การจัดสรร
สวัสดิการและเสริมสรางสุขอนามัยในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการกําหนด
แนวทางความกาวหนาของแตละคน/ตําแหนง เพ่ือใหบุคลากรมีความพรอม
ในการทํางานทั้งกายและใจ ลดแรงจูงใจที่จะกระทําทุจริต นอกจากนี้ตอง
ดําเนินการในการพัฒนาทัศนคติ คานิยม กระบวนทัศนในการเปนผูให  
บริการที่ดีใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 
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3) ภายหลังการปฏิบัติงาน ตองคํานึงถึงผูที่ทํางานมา 
จนจวนเกษียณอายุ หรือจําเปนตองออกจากงานดวยเหตุผลบางประการ 
ยกเวนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง โดยจัดกิจกรรมในเชิงสรางสรรค 
ให แกผูปฏิบัติงานเหลานี้ รวมถึงการสงเสริมใหบุคลากรเกษียณมาทําหนาที่
ให คําปรึกการแกศูนยราชการสะดวก ซึ่งการดําเนินการนี้จะมีผล 
ตอแรงจูงใจของบุคลากรที่กําลังปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ดวย 

อยางไรก็ตาม ในหัวขอนี้ จะเนนในสวนระยะกอนเขารวมงาน 
ดั งนั้ น  การจัดสรรจํานวนบุคลากรมี เพียงพอและเหมาะสมกับ 
การปฏิบัติงาน ควรมีการวิเคราะหประเมินความตองการดานกําลังคน 
ที่จําเปน มีการกําหนดสิ่งจูงใจใหแกบุคลากรผูปฏิบัติงานของศูนยราชการ
สะดวก รวมไปถึงการออกแบบตารางการทํางานทั้งในสถานการณปกติ 
ชวงพักรับประทานอาหาร และชวงเวลาที่มีผูรับบริการเขามาใชบริการมาก 
เพ่ือใหเหมาะสมในการใหบริการผูรับบริการที่เพียงพอตอจํานวนผูรับบริการ
ที่เขามาใชบริการในแตละชวงของจุดใหบริการ  รวมไปถึงชวงระยะ 
ขณะปฏิบัติงานที่ตองมีการจัดสรรสิ่งจูงในในการทํางานไดอยางสอดคลอง
กับความตองการของบุคลากรตามความเหมาะสม 

 
6. บุคลากรดานการบริการ 

บทบาทและหนาที่สําคัญของบุคลากรผูใหบริการทุกคน 
คือ การสรางรูปแบบอํานวยความสะดวกหรือการจัดวิธีการปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวของกับการบริการใหสามารถสรางความเขาใจในการบริการระหวาง
ผูใหและผูรับบริการ รวมทั้งสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
ใหไดมากที่สุด และเพ่ือใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด ขณะเดียวกัน
ก็สรางคุณคาใหกับองคการ เนื่องจากผูรับบริการของหนวยงานภาครัฐ  
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แมไมไดเปนผูใหผลประโยชนดานการสรางผลกําไรเชนเดียวกับหนวยงาน
ภาคเอกชน แตผูใชบริการเปนผูที่สามารถใหคําติชม อันสงผลตอภาพลักษณ
ใหแกศูนยราชการสะดวกและหนวยงานภาครัฐได และเมื่อเกิดภาพลักษณ 
ที่ดีตอองคการก็จะสงผลดีตอไปยังผูที่ทํางานอยูในศูนยราชการสะดวกและ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการนั้น ๆ ไดเกิดขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน ดังนั้นบุคลากรดานการบริการและผูรับบริการจึงมีประโยชนตอกัน 
และกันในการสรางความพึงพอใจ และการสรางความสัมพันธ อันดี 
กับผูรับบริการจึงเปนสวนสําคัญในการทํางาน 

 จึงกลาวไดวา การบริการ เปนหัวใจสําคัญของศูนยราชการ
สะดวก การคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรจึงมีความสําคัญตอภาพลักษณ 
ของศูนยราชการสะดวก ซึ่งบุลากรดานการบริการจะตองมีคุณสมบัติ 
ที่เหมาะสม เนื่องจากคุณสมบัติของผูใหบริการเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง 
ที่นําไปสูความสําเร็จของการทํางานของศูนยราชการสะดวก โดยคุณสมบัติ
ของผูใหบริการควรเปนผูที่มีความเปนนักบริการ คือ ตองมีหัวใจแหง 
การใหบริการทั้งภายในขอบเขตงานมีความรับผิดชอบในสวนงานของตนเอง และ
นอกขอบเขตงานที่รับผิดชอบ คือ ยินดีในการใหบริการอยางดี แมงาน
บางอยางที่ผูรับบริการมาขอรับบริการจะไมใชงานที่เรารับผิดชอบโดยตรง 
โดยไมคิดวาเปนงานของใครคนใดคนหนึ่ง แตตระหนักเสมอวาคืองานของ
ศูนยราชการสะดวกโดยรวม 
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 คุณลักษณะ 7 ประการที่บุคลากรดานการบริการควรมี คือ 
“SERVICE” ไดแก  
 S - Smile คือ มีความยิ้มแยม 
 E – Early Responsibility คือ ตอบสนองตอความตองการ 
ของผูรับบริการอยางรวดเร็ว ทันใจ  
 R – Respectful คื อ แสดงออกถึ งความนั บถื อ และ 
ใหเกียรติผูรับบริการ 
 V – Voluntaries Manner คือ ใหบริการดวยความสมัครใจ
และเต็มใจ มิใชทําแบบเสียไมได 
 I – Image Enhance คื อ  แสด งออกซึ่ งก ารรั ก ษ า
ภาพลักษณขององคกร 
 C – Courtesy คือ กิริยาออนนอม สุภาพ และมีมารยาทที่ดี 
 E – Enthusiasm คือ ความกระฉับกระเฉง กระตือรือรน  
ในการใหบริการ 

สําหรับเกณฑในหัวขอนี้ ไดกําหนดคุณสมบัติของบุคลากร 
ดานการบริการของศูนยราชการสะดวกไวอยางนอยควรตองเปนผูใหรับบริการ 
ที่มีจิตบริการ (Service Mind) และมีความรอบรู ในงานที่ ใหบริการ รวมทั้ ง 
งานที่เกี่ยวของ มีความสามารถในการสื่อสารและชวยเหลือผูรับบริการดวยไมตรี
จิ ต สามารถริ เริ่ มและพั ฒ นาการให บริ การที่ เกิ นความคาดหวั ง 
ของผูรับบริการ เชน บริการอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมในเชิงรุก สามารถแกไข/รับมือกับ
สถานการณที่ เกิดขึ้นไดตามมาตรฐานการใหบริการ สามารถปฏิบัติงานได 
ตามมาตรฐานที่กําหนดไวในแตละชองทางของระบบ online ที่ พัฒนาขึ้น  
และสามารถตอบคําถามใหกับผูรับบริการไดถูกตองสอดคลองไปในทิศทาง 
เดี ยวกัน ดั งนั้ น การที่ บุ ลากรจะมีทั กษะความสามารถเหล านี้ ได จึ งมี 
ความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงาน 
ที่จําเปนและทันสมัยใหกับบุคลากรหลังจากที่ไดสรรหาคัดเลือกบุคลากร 
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มาแลวอย างตอเนื่ อง รวมไปถึ งการจัดหาเครื่องมือช วยเหลือและ 
เพ่ิมศักยภาพในการใหบริการแกบุคลากร เชน อาจมีการออกแบบระบบ
สารสนเทศอยางเปนระบบ เพ่ือชวยใหคนหาคําตอบหรือแกไขสถานการณตาง ๆ  
ไดอยางรวดเร็ว การกําหนดมาตรฐานการตอบคําถาม หรือการแกไขปญหา 
ในแตละสถานการณที่คาดวาจะมีโอกาสเกิดขึ้น โดยการดําเนินการพัฒนา
บุคลากร ควรมีการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรใหชัดเจนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ตองมีการกําหนดวาความรูทักษะใดที่บุคลากรจําเปนตองไดรับ 
การพัฒนาความรูและทักษะ ในชวงเวลาใด (เชน ชวง 3 เดือนแรก เนนเรื่อง
การบริการ) โดยตองพิจารณาใหสอดคลองกับเปาหมายของศูนยราชการ
สะดวก ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและบุคลากร   
ซึ่งรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรสามารถทําไดหลายลักษณะทั้งที่ เปน
ทางการและไมเปนทางการ เชน จัดฝกอบรม สัมมนาระดมสมอง ศึกษาดูงาน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู  เปนตน เพ่ือให เจาหนาที่ สามารถใหบริการ 
ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีจิตบริการ นอกจากนี้ทุกครั้งที่มีการพัฒนา
ระบบใหม ๆ ก็ควรมีการจัดอบรมการใชระบบซอฟทแวร หรือกรณีที่มี 
การพัฒนาระบบงานก็ควรตองมีการฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรทุกครั้ง  
จนเกิดความรู ความเขาใจ และความชํานาญในระบบงาน รวมไปถึง 
การพัฒนาความสามารถใหบริการแทนกันไดในงานบริการเบ็ดเสร็จจํานวนหนึ่ง  
 

7.  ระบบการประเมินความพึงพอใจ  
 ระบบการประเมินความพึงพอใจเปนวิธีการของการที่จะทํา

ใหศูนยราชการสะดวกไดรับขอมูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ 
คํารองเรียน จากผูรับบริการและผูเกี่ยวของ ซึ่งจําเปนตองจัดใหมีชองทาง 
ในการวัดผลการใหบริการ รับขอเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือนําไปสูการรับฟงขอมูลตาง ๆ จากกลุมเปาหมาย และนําขอมูลเหลานี้ไป
ใชประโยชนในการปรับปรุงงานตอไป 
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 การใหบริการโดยทั่ วไปมักพบวา ผูรับบริการตองการ 
การบริการที่ตรงกับความตองการ และยังตองการการอํานวยความสะดวก 
เพ่ือใหไดรับการบริการที่รวดเร็ว ถูกตองครบถวน อบอุนและมีการเอาใจใส
สนใจและไดรับประโยชนสูงสุด ดังนั้นการใหบริการเพ่ือสรางคามพึงพอใจ
จะตองสนองตอบตอความคาดหวังของผูรับบริการ ซึ่งผูรับบริการอาจ 
แสดงความตองการโดยทางตรงจากคําพูด บอกกลาว หรือตั้งสมมติฐานเอง 
วาเจาหนาที่ใหบริการตองทราบความคาดหวังของผูรับบริการใน 3 ดาน ดังนี้ 

1) ดานบุคคล ผูรับบริการคาดหวังที่จะไดรับการตนรับ 
ดูแลอยางกระตือรือรน นอบนอม พูดจาไพเราะ ใหความชวยเหลืออยาง
จริงจังและจริงใจ มีความรูเรื่องที่จะใหบริการอยางแทจริง เมื่อมีขอสงสัย
สามารถใหคําตอบชี้แจง รับฟงเรื่องที่เปนปญหาและชวยแกไขปญหาใหได 
สรางความมั่นใจไดวาจะไดรับบริการที่มีคุณภาพ คุมคาและถูกตองสมบูรณ 

2) ดานสถานที่  เครื่องมือ และอุปกรณ  ผู รับบริการ
คาดหวังวาจะไดเห็นหรือสัมผัสสถานที่ที่มีความเปนระเบียบเรียบรอย 
สะอาด มีปายชัดเจน แสดงวิธีการติดตอ พ้ืนที่การบริการ มีความทันสมัย 
และคาดหวังที่จะไดเห็นสิ่งตาง ๆ เพียงพอที่จะอํานวยความสะดวกได 

3) ด านการดําเนิ นการ ผู รับบริการต องการได รับ 
ความเชื่อมั่นวาการดําเนินการนั้นเปนไปอยางมีขั้นตอน เปนระบบปฏิบัติ 
ไดตามสัญญาที่ใหไว มีความซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรม ไมคดโกงหรือ 
เอาเปรียบผูรับบริการและสังคม  

 เพ่ือใหทราบขอมูลการใหบริการที่แทจริงจากผูรับบริการ
และนําไปใชปรับปรุงการใหบริการที่ดีขึ้นจําเปนที่จะตองทราบถึงวิธีการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการโดยรวม และทราบวิธีการนําขอมูล 
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ความคิดเห็น และความพึงพอใจ รวมทั้งความไมพึงพอใจนั้นมาจัดลําดับ
ความสําคัญ เพ่ือสรางเปนแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนที่พึงพอใจ 
ของประชาชน  

ระบบการประเมินความพึงพอใจทันที ณ จุดใหบริการควรมี
รูปแบบที่งายสะดวกและไมสรางภาระตอผูใชบริการ  นอกจากนี้ หนวยงาน
อาจจัดใหมีหนวยงานภายนอกมาชวยประเมินผลความพึงพอใจของผูรับ 
บริการภายหลั งจากการมาติดตอขอใชบริการได ในรูปแบบต าง ๆ  
ตามความเหมาะสม เพ่ือเปนการใหผลการสํารวจมีความแมนยําและ
นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และเมื่อไดผลสํารวจมาแลวควรนําไปวิเคราะหและ
ปรับปรุงงานบริการอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดผลลัพธความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ โดยเกณฑพ้ืนฐานนี้ไดกําหนดใหผลความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูรับบริการตอการใหบริการของศูนยราชการสะดวกแหงนั้นมีคาเฉลี่ยอยูที่
ไมนอยกวารอยละ 80 

 
8. คุณภาพการใหบริการ และการจัดการขอรองเรียน 

การใหบริการของภาครัฐมีความหมายมากกวาบริการที่ใช
ในภาคเอกชนที่รวมไปถึงการบริการที่จัดขึ้นเพ่ือกอใหเกิดความสงบเรียบรอย 
และความเปนธรรมในสังคม การใหบริการของภาครัฐตองระมัดระวังไมใหเกิด
ความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเกี่ยวของแตละกลุม ดังนั้นเพ่ือใหเกิด
มาตรฐานคุณภาพการใหบริการของศูนยราชการสะดวกจึงควรกําหนดเกณฑ
การใหบริการและนําไปใชกับระบบการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากร ไวอยาง
นอย 10 เกณฑ ไดแก ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความทั่วถึง ความเสมอภาค  
ความเปนธรรม การตอบสนองความตองการ การตอบสนองความพึงพอใจ 
ความตอเนื่อง ความสะดวก และความพรอมในการใหบริการ 
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คุณภาพของการบริการสามารถวัดไดดวย “ความประทับใจ” 
หรือ “ความสุขใจ” ของผูรับบริการเปนเบื้องตน และวัดเปนตัวเลขไดเรียกวา 
“ดัชนีวัดความพอใจของลูกคา” หรือ คา CSI : Customer Satisfaction Index 
โดยเปรียบเทียบสัดสวนระหวาง การบริการที่ผูรับบริการไดรับจริง ๆ  
กับความคาดหวังในบริการที่ไดรับ ดังนั้น หัวขอในเรื่องคุณภาพการใหบริการ
และการจัดการขอรองเรียน จึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับหัวขอเรื่องคุณภาพ
การใหบริการและการจัดการขอรองเรียน จึงเปนกระบวนการที่จะทําใหเกิด 
ผลลัพธในขอระบบการประเมินความพึงพอใจ เนื่องจากกระบวนการหรือ
แนวทางที่ดําเนินการจะสงผลตอความพึงพอใจ รวมทั้ง สามารถนําขอมูล 
ทีไ่ดจากการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงระบบคุณภาพการใหบริการและ
ระบบการจัดการขอรองเรียนไดอยางสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ  

ทั้งนี้ นอกจากการพัฒนาคุณภาพการใหบริการตามสถานการณ
ปกติทั่วไปแลว สิ่งสําคัญอีกประการที่จําเปนตองมีการดําเนินการ คือ  
การจัดการขอรองเรียน ซึ่งตองเริ่มจากการจัดใหมีการรับฟงขอรองเรียนที่
เปนการจัดระบบหรือกระบวนการ และวิธีการรับฟงขอรองเรียนเกี่ยวกับ
ปญหาตาง ๆ  จากประชาชนในการมาขอรับบริการ เพ่ือเปนชองทางที่ทําใหทราบ 
ถึงความตองการของผูรับบริการและเปนชองทางในการทําการชี้แจง 
ทําความเขาใจในเหตุผลและความจําเปนของการปฏิบัติภารกิจของ 
ศูนยราชการสะดวกนั้น ๆ รวมไปถึงการแกปญหาใหกับผู รับบริการ  
เพ่ือปองกันไมไดเกิดปญหาหรือขอรองเรียนในประเด็นเดิมหรือประเด็นที่
เกี่ยวของขึ้นซ้ําอีก 

กระบวนการในการจัดการขอรองเรียน อาจกําหนดไดดังนี้ 
1) กําหนดชองทางการรับขอรองเรียนจากผูรับบริการ

และผูเกี่ยวของใหเหมาะสมและสอดคลองกับประเภทการใหบริการ  

คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ๔๓
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กลุมผูรับบริการและผูเกี่ยวของแตละกลุม โดยใหสอดคลองและชัดเจน
กับโครงสรางของศูนยราชการสะดวกท่ีเปนอยู 

2) กําหนดขั้นตอนการรับขอรองเรียนใหมีแนวทางที่
ชัดเจน โดยขอรองเรียนนั้นตองไมขัดแยงกับกฎหมาย กฎระเบียบที่ใชอยู 
รวมทั้งเปนไปตามมาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการสะดวก  
และใหมีการนําแนวทางที่กําหนดขึ้นไปใชในทุกหนวยงานที่เก่ียวของ 

3) แตงตั้งคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบในการพิจารณาวา
ขอรองเรียนนั้นมีสาเหตุหลักมาจากเรื่องใด สวนงานใดหรือใครควรเปน
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ขอรองเรียนใหแลวเสร็จภายในเมื่อไร พรอมแจงใหผูรองเรียนทราบเปน
ระยะ ๆ ดวยวิธีการที่เหมาะสม 

ดังนั้น การรับคําถาม การใหขอแนะนํา หรือคํารองเรียน 
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เพ่ือขจัดความยุงยากเหลานั้น รวมทั้งการทบทวนแกไขกฎ ระเบียบที่เปน
อุปสรรค และหรือทําการชี้แจงทําความเขาใจกับผูรับบริการและผูเกี่ยวของ
ใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง โดยตองตอบภายในเวลาที่กําหนดดวย 

 
 

คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ๔๔
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9. ชองทางการใหบริการ 
ปจจุบันหนวยงานภาครัฐกําลังเผชิญกับสิ่งทาทายใหม ๆ 

ในขณะที่รูกันโดยทั่วไปวาการดูแลผูรับบริการที่มีประสิทธิภาพเปนสิ่งที่
ขาดไมไดสําหรับบทบาทหนาที่ที่ตองการใหบริการเพ่ือประโยชนสุข 
ของประชาชน หลาย ๆ ที่อาจเกิดเหตุการณเพิกเฉยตอการพบปะพูดคุย
ระหวางผูรับบริการและบุคลากรผูใหบริการ ซึ่งชองทางการติดตอ
ใหบริการและบทบาทที่มีในแตละชองทางการติดตอมีความสําคัญใน 
การกอใหเกิดการจัดการสรางความสัมพันธตอผูรับบริการใหมีประสิทธิภาพ 

ศูนยราชการสะดวกตองกําหนดชี้ชัดถึงชองทางที่ใชและ
กลยุทธในการสื่อสาร ซึ่งควรมีการเรียนรูวาจะนิยามและวิเคราะหความ
เหมาะสมอยางไรตอความมีประสิทธิภาพของชองทางการใหบริการ  
โดยอาจใชเครื่องมือตามทฤษฎีของ Channel Management Theory 
หรืออาจศึกษาตัวอยางการดําเนินการจากหนวยงานที่มีพัฒนาชอง
ทางการใหบริการที่ดีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือทั้งในและตางประเทศ 
เพ่ือนํามาพัฒนาออกแบบชองทางการใหบริการรวมกับพฤติกรรมของ
ผูรับบริการ เพ่ือใหเปนชองทางที่มีประสิทธิภาพ 

อยางไรก็ตาม หนึ่งในชองทางที่ศูนยราชการสะดวกควรตอง
มีคือ ชองทางการใหบริการทางโทรศัพท หรือการตั้งเปนศูนย Hotline 
หากสามารถดําเนินการพัฒนาตอไปได และเพ่ือใหชองทางการใหบริการ
มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง จึงควรมีการพัฒนาเพ่ิมชองทางการใหบริการ  
การใหคําปรึกษา รวมทั้งชองทางการรับเรื่องรองเรียน ผานทางชองทาง
อ่ืน ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ และควรมีการประเมิน
ประสิทธิภาพของชองทางการใหบริการอยางสม่ํ าเสมอตอเนื่อง  
เพ่ื อนํ าขอมูลไปทบทวนปรับปรุงพัฒนาชองทางการให บริการ 
ของศูนยราชการสะดวกใหดีขึ้น 

10. ระบบการติดตามผลการดําเนินงาน 

คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ๔๕



คูมือการรับรองมาตรฐานการใหบรกิารของศูนยราชการสะดวก                                  ๔๖ 

 

 การดําเนินงานของศูนยราชการสะดวกจําเปนตองมี 
การจัดทําแผนการติดตามผลการดําเนินการของศูนยราชการสะดวก 
ที่ชัดเจน ซึ่งประกอบดวย หัวขอเรื่องที่ติดตาม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ ผลดําเนินการ และขอเสนอการปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้นอยาง
ตอเนื่ อง และควรกํ าหนดระบบการติ ดตามงานและแก ไขปญหา 
ที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกการรับฟงและตอบสนองขอรองเรียนของผูรับ 
บริการ ทั้งนี้ อาจมีการจัดชุดเฉพาะกิจลงไปในพ้ืนที่ปญหาหากเกิดกรณี
ที่จําเปนตองรวบรวมขอมูลเพ่ือคนหาสาเหตุของปญหาและหาทางแกไข
ปญหาเหลานั้น 

การติดตามผลการดําเนินการจะตองมีการดําเนินการใหเกิด
ความคืบหนาตามแผนที่กําหนดไว มีการจัดประชุมระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการสนับสนุนสงมอบงานบริการอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหเกิด
ความคืบหนาตามแผนอยางสัมฤทธิ์ผล เชน การกําหนดนโยบายและกลยุทธ
รวมกัน การจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนเปาหมายทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ที่เปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความกาวหนา 
ในการดําเนินการของศูนยราชการสะดวกได และเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนด การถายทอดและสื่อสารระหวางหนวยงานที่ เกี่ยวของ 
อยางเปนระบบของวัตถุประสงค เปาหมาย วิธีปฏิบัติงาน การสราง
ความคืบหนา และการจัดวางแผนทรัพยากร เปนตน 

 
 
 
 
 
 
11. การแกไขปญหาที่ทาทาย 
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10. ระบบการติดตามผลการดําเนินงาน 

คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ๔๖



คูมือการรับรองมาตรฐานการใหบรกิารของศูนยราชการสะดวก                                  ๔๖ 

 

 การดําเนินงานของศูนยราชการสะดวกจําเปนตองมี 
การจัดทําแผนการติดตามผลการดําเนินการของศูนยราชการสะดวก 
ที่ชัดเจน ซึ่งประกอบดวย หัวขอเรื่องที่ติดตาม ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ ผลดําเนินการ และขอเสนอการปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้นอยาง
ตอเนื่ อง และควรกํ าหนดระบบการติ ดตามงานและแก ไขปญหา 
ที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกการรับฟงและตอบสนองขอรองเรียนของผูรับ 
บริการ ทั้งนี้ อาจมีการจัดชุดเฉพาะกิจลงไปในพ้ืนที่ปญหาหากเกิดกรณี
ที่จําเปนตองรวบรวมขอมูลเพ่ือคนหาสาเหตุของปญหาและหาทางแกไข
ปญหาเหลานั้น 

การติดตามผลการดําเนินการจะตองมีการดําเนินการใหเกิด
ความคืบหนาตามแผนที่กําหนดไว มีการจัดประชุมระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการสนับสนุนสงมอบงานบริการอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหเกิด
ความคืบหนาตามแผนอยางสัมฤทธิ์ผล เชน การกําหนดนโยบายและกลยุทธ
รวมกัน การจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนเปาหมายทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ที่เปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความกาวหนา 
ในการดําเนินการของศูนยราชการสะดวกได และเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนด การถายทอดและสื่อสารระหวางหนวยงานที่ เกี่ยวของ 
อยางเปนระบบของวัตถุประสงค เปาหมาย วิธีปฏิบัติงาน การสราง
ความคืบหนา และการจัดวางแผนทรัพยากร เปนตน 

 
 
 
 
 
 
11. การแกไขปญหาที่ทาทาย 

คูมือการรับรองมาตรฐานการใหบรกิารของศูนยราชการสะดวก                                  ๔๗ 

 

 เพ่ือใหการดําเนินการและการบริหารจัดการศูนยราชการ
สะดวกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถสนอง 
ตอบความตองการของประชาชนได จึงควรตองมีการแกไขปญหาทาทาย 
ที่เผชิญอยู เชน ปญหาทาทายดานทรัพยากรบุคคล ดานการใหบริการแทนกัน 
ดานงบประมาณ ดานนโยบาย และดานขอกฎหมายหรือระเบียบราชการ เปนตน 

 ทั้งนี้ เจาหนาที่ศูนยราชการสะดวกทุกคนควรทราบวิธีการ
วิเคราะหปญหา และกําหนดแนวทางแกไข สําหรับขอมูลใชประกอบการ
วิเคราะหปญหาอาจไดมาจากดัชนีชี้วัดที่เปนสาเหตุ (Leading indicator) 
ดัชนีชี้วัดที่เปนผลลัพธ (Lagging indicator) ที่กําหนดขึ้น ซึ่งจะทําให
ทราบวาผลการดําเนินการตางจากเปาหมายอยางไร ขอมูลที่ไดรับฟงความเห็น
หรือสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ รวมถึงขอมูลสารสนเทศ 
ตาง ๆ ที่สําคัญตอการนํามาวิเคราะหและคาดการณปญหา และสาเหตุของ
ปญหาไดอยางแมนยํา สิ่งเหลานี้จะชวยใหเขาใจปญหาไดชัดเจนขึ้น และ
สามารถกําหนดวิธีการแกไขปรับปรุง รวมทั้งแจงผูเกี่ยวของใหรวมกัน
ดําเนินการแกไขปรับปรุงการทํางาน และนําไปสูการกําหนดเปนแนวทาง 
การดําเนินการตอไป 

 
12. การทบทวนปรับปรุงการดําเนินงาน 

หนวยใหบริการที่ประสบความสําเร็จลวนมีการทบทวน
ปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง ดังนั้นเพ่ือใหศูนยราชการสะดวกสามารถ
มีระบบรับสงเรื่อง และการใหบริการไดถูกตอง รวดเร็ว สามารถลดตนทุน 
ลดการสูญเสีย และเกิดคุณคาที่เปนประโยชนตอผูรับบริการการดําเนินงาน
ของศูนยราชการสะดวก จึงตองมีการทบทวนการออกแบบระบบงานและ
กระบวนการใหบริการอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการตรวจสอบวากฎระเบียบ
ขอบังคับหรือนโยบายในการปฏิบัติงานของศูนยราชการสะดวกจะเปน
อุปสรรคหรือเกิดความยุงยากซับซอน มีรายละเอียดในขั้นตอนการให 

คูมือการรับรองมาตรฐานการใหบรกิารของศูนยราชการสะดวก                                  ๔๗ 
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คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ๔๗



คูมือการรับรองมาตรฐานการใหบรกิารของศูนยราชการสะดวก                                  ๔๘ 

 

บริการหรือดําเนินการมาก หรือลาชาหรือไม เกิดขึ้นในสถานการณใด และ
นําผลจากการติดตามงานมาดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานใหเหมาะสม
จนเกิดผลลัพธที่ดีอยางตอเนื่อง และถาไดรับการรองเรียนหรือพบประเด็น
ที่ผูรับบริการไมพึงพอใจ ผูดูแลศูนยราชการสะดวกควรออกกฎพิจารณา
โดยทันทีและแจงผลใหทราบแกผูรับบริการและผูเกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถ
ตอบสนองความตองการและอํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการและ
สรางความพึงพอใจที่ดีตอศูนยราชการสะดวก สําหรับการทบทวนปรับปรุง
การดําเนินการจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับหัวขอ 7.1 เรื่องการนํา
ผลสํารวจมาปรับปรุงงานบริการอยางตอเนื่อง หัวขอ 10 เรื่องระบบ 
การติดตามผลการดําเนินงาน และหัวขอ 11 เรื่องการแกไขปญหาที่ทาทาย 

ทั้งนี้ ภายหลังจากการปรับปรุงการดําเนินงานที่ไดรับ 
การออกแบบระบบงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานใหมแลวควรตอง 
มีการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานใหทันสมัย และคนหาขอมูลไดงาย และ
เมื่ อไรก็ตามที่ มีการปรับปรุงขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหลักฐาน 
คาธรรมเนียม หรือขอมูลต าง ๆ ที่ สํ าคัญตอผู รับบริการ จะตองมี 
การประกาศและสื่อสารใหผูรับบริการไดทราบขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน 
และทันเวลา ผานชองทางตาง ๆ ที่กําหนดไวในหัวขอที่ 9 

 
13. การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดอบรมเจาหนาที่ และ

ผูเกี่ยวของ 
ความตองการในการพัฒนาบุคลากรอาจมีความแตกตางกัน 

ขึ้นกับลักษณะการทํางานของศูนยราชการสะดวก ความรับผิดชอบของ
บุคลากร และระดับการพัฒนาของศูนยราชการสะดวกและบุคลากร  
ความตองการเหลานี้อาจรวมถึงการสรางทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
การสื่อสาร การทํางานเปนทีมและการแกปญหา การแปลผลและการใชขอมูล
การตอบสนอง ที่เหนือกวาความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ๔๘



คูมือการรับรองมาตรฐานการใหบรกิารของศูนยราชการสะดวก                                  ๔๙ 

 

การวิเคราะหและปรับกระบวนการใหชัดเจนขึ้น การลดการสูญเสียและ 
รอบเวลา ความรวมมือและสรางแรงจูงใจกับบุคลากร ความตองการ 
ทางการศึกษาอาจรวมถึงทักษะขั้นสูงในการใชเทคโนโลยีหรือทักษะพ้ืนฐาน 
เชน การอาน การเขียน ทักษะทางภาษา การคํานวณ และทักษะทาง
คอมพิวเตอร เปนตน 

เกณฑในหัวขอนี้ จึงไดกําหนดใหศูนยราชการสะดวกตอง
จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมทั้งการสื่อสารสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
ปญหาในการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงงาน รวมถึงการรวมกันทบทวน
ระบบงานเพ่ือออกแบบงานใหม/สรางนวัตกรรมในการใหบริการ 
การจัดอบรมพัฒนาความรู ความชํานาญ และทักษะการใหบริการที่ทันสมัย
อยางตอเนื่อง เชน การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ การสรางภาพลักษณ 
การใหบริการ การสรางจิตสํานึกดานการใหบริการ การศึกษาดูงาน  
เปนตน ใหแกเจาหนาที่และผูเกี่ยวของในกระบวนการอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหการบริการบรรลุ เป าหมายของการอํานวยความสะดวก 
แกประชาชนผูรับบริการ 

การจัดอบรมบุคลากรที่ทําหนาที่ดานการติดตอกับผูรับ 
บริการและผูเกี่ยวของถือเปนเรื่องปกติและมีความสําคัญ ซึ่งมักครอบคลุม 
ถึงการเรียนรูทักษะและความรูที่จําเปนเกี่ยวกับการบริการ ผูรับบริการและ 
ผูที่เกี่ยวของ วิธีการรวบรวมสารสนเทศ วิธีการแกไขปญหาและลด 
การสูญเสีย และวิธีการที่จะบริหารจัดการและตอบสนองที่เหนือกวา
ความคาดหวังของผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิผล และ
ในการถายทอดความรู ระบบการจัดการความรูของศูนยราชการสะดวก
ควรจะมีกลไกสําหรับการแลกเปลี่ยนความรูของบุคลากรและผูที่เกี่ยวของ 
เพ่ือทําใหมั่นใจวามีการคงไวซึ่งผลการดําเนินการของการทํางานที ่           
โดดเดนแมในระหวางการปรับเปลี่ยน ควรมีการกําหนดวาความรูอะไรที่
มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการปฏิบัติงาน และควรมีกระบวนการที่

คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ๔๙



คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ๕๐
คูมือการรับรองมาตรฐานการใหบรกิารของศูนยราชการสะดวก                                  ๕๐ 

 

มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการปฏิบัติงาน และควรมีกระบวนการที่
เปนระบบสําหรับการแลกเปลี่ยนความรูดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความรูที่มีอยูในตัวบุคลากรแตละคน และประสบการณจากการใหบริการ
และการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจริง 
     หากจะกลาวโดยสรุปของหัวขอนี้ จะพบวา กระบวนการ
หรือระบบงานในการพัฒนาบุคลากรในชวงระยะขณะปฏิบัติงาน 
ควรเปนอยางไร และมีการดําเนินการตามแนวทางที่ไดกําหนดไว  
เปนเรื่องของเกณฑใหหัวขอนี้ เพ่ือเกิดผลลัพธนําไปสูการใหบริการและ
ปฏิบัติ งานของบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ทั้งบุคลากรดานการบริการที่กําหนดไวในหัวขอที่  6  และบุคลากร 
ดานเทคนิคที่กําหนดไวในหัวขอที่ 14 
 

14. บุคลากรดานเทคนิค 
  บุคลากรดานเทคนิค มีหนาที่ติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณ

และเครื่องคอมพิวเตอร รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใหมีความพรอม
ใชงานและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน บุคลากรดานนี้จึงเปน 
ผูมีสวนสําคัญ ในการสนับสนุนการปฏิบัติ งานให เกิดการอํานวย 
ความสะดวกทั้ งผู รับบริการและบุ คลากรด านการบริการ และเพ่ื อให 
บรรลุเปาหมายการพัฒนาระบบสารสนเทศในหัวขอ 20 บุคลากรตองมี
ความรู ความสามารถ และมีทักษะในการดําเนินงาน รวมถึงเปนผูที่มี
วิสัยทัศนยอมรับวิวัฒนาการใหม ๆ ของสภาพแวดลอม  

  การคัดเลือกบุคลากรมาปฏิบัติหนาที่นี้  อยางนอย 
ตองมีคุณสมบัติที่ มีความรูความสามารถประสบการณ เกี่ยวกับ 
การออกแบบ การแกไข และการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับทํางาน 
เชิ ง เท คนิ ค ของระบบ ภ าย ในศู น ย ร าช การส ะดวก ได  รวมทั้ ง 
มีความสามารถในการตอบคําถามและแกปญหาพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบ 
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และสามารถอธิบ ายลั กษ ณ ะป ญ หาระบบ เครือข ายต อ เชื่ อม 
เมื่อประสานงานกับบริษัทผูใหบริการ 

  นอกจากนี้ บุคลากรดานเทคนิคจําเปนตองไดรับการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวของกับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต 
การซอมบํารุงฮารดแวรพ้ืนฐาน รวมทั้งการไดรับพัฒนาความรูเกี่ยวกับ
การแกไขปญหาระบบสารสนเทศไดอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับหัวขอ 
13.1 การจัดอบรมพัฒนาเจาหนาที่ 

การพัฒนาบุคลากรดานเทคนิคมีข้ันตอนสําคัญดังนี้ 
1) จัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาบุคลากรและแผนฝกอบรม

ประจําป 
2) มีการระบุทักษะของบุคลากร 
3) การจัดฝกอบรมโดยเนนไปที่หลักสูตรสําหรับบุคลากร

ดานการบริการ และบุคลากรดานเทคนิค และเนนใหเกิดการพัฒนาทักษะ
ความสามารถจําเปนในการสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิดการพัฒนา
ทักษะความสามารถที่จําเปนในการสนับสนุนการปฏิบัติใหบรรลุ 
ตามเปาหมายของการใหบริการ 

4) กําหนดวิธีประเมินประสิทธิภาพของผลการอบรม 
ทั้งดานความรูและความพึงพอใจ 

5) กระตุนและปลูกฝงแนวคิดการใชประโยชนจากเทคนิค
ความรูตาง ๆ แกบุคลากร เพ่ือใหการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และ
ตอบสนองความตองการของประชาชน 

6) การสรางความคุยเคยกับการทํางานโดยใชระบบ 
งานตาง ๆ โดยเฉพาะระบบงานเทคโนโลยีใหกับบุคลากร โดยการปรับเปลี่ยน
แนวทางในการปฏิบัติงานประจํา  
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7) มีการปลูกฝงและสงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีจรรยาบรรณ 
ที่ดีและบริการที่ดีใหแกประชาชน 

8) ปรับเปลี่ยนเจตคติของบุคลากร เพ่ือนําไปสูการเปน 
“ผูใหบริการ” และ “ผูใหคําปรึกษา” โดยเนนประชาชนเปนศูนยกลาง 
ในการทํางาน 
 

15. การจัดทําระบบฐานขอมูล 
  ผูเกี่ยวของทุกฝายควรรวมกันออกแบบระบบฐานขอมูล 

ในรูปแบบดิจิทัล ใหสามารถใชไดงาย และมีขอมูลจําเปนเพียงพอ 
ตอการปฏิบัติงานโดยรวบรวมขอมูลจากผูปฏิบัติงาน ผูรับบริการ และผูที่
เกี่ยวของ ออกแบบการจัดเก็บขอมูลเพ่ือใหมีความครอบคลุม ถูกตอง 
และทันสมัย และระบบวิเคราะหฐานขอมูลใหสอดคลองกับความตองการ 
ใชงานเพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และพัฒนาปรับปรุง 
การใหบริการ รวมไปถึงการทบทวนปรับปรุงระบบฐานขอมูลและระบบ
การประมวลผลวิเคราะหรายงานขอมูลใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

ระบบฐานขอมูลอยางนอยควรประกอบดวย 3 คุณลักษณะ ไดแก  
- ความครอบคลุม หมายถึง การจัดใหมีการรวบรวม

ขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของศูนยราชการสะดวก
อยางครบถวน 

- ความถูกตอง หมายถึง การจัดใหมีระบบฐานขอมูลที่มี
ระบบการตรวจสอบขอมูลกอนทําการจัดเก็บและภายหลังการจัดเก็บ 
รวมถึงการจัดใหมีแบบฟอรมจัดเก็บขอมูลและแบบฟอรมการรายงาน
ขอมูลที่มีรูปแบบเดียวกันทุกพ้ืนที ่
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- ความทันสมัย หมายถึง การจัดใหมีระบบฐานขอมูลที่มี
การปรับปรุงแกไขขอมูลใหมีความทันสมัยพรอมที่จะนําไปใชประโยชน
อยูเสมอ มีการทําวิจัยและการประชุมรวมกับหนวยงานหรือผูเกี่ยวของ 
รวมทั้งนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช เพ่ือใหไดขอมูลที่ มี
ความถูกตองทันสมัย 

นอกจากนี้ เพ่ือความปลอดภัยของขอมูลในระบบฐานขอมูล
จึงควรจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 
โดยเชื่อมโยงกับการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหัวขอที่ 16 

 
16. การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนอ่ืนที่กําหนด นอกจากนี้ 
จะตองจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน 
เพ่ือการติดตอสอบถามหรือใชบริการของศูนยราชการสะดวกได และระบบ
เครือขายสารสนเทศของแตละสวนงานตองอยูในระบบเดียวกับที่กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีหนาที่ตองจัดใหมีขึ้นเพ่ือประโยชน 
ในการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐเขาไวดวยกันตอไปในอนาคต 

การพัฒนาศูนยราชการสะดวกใหมีความพรอมดานระบบ
สารสนเทศ เพ่ือนํามาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการและ
ความสามารถในการใหบริการแกประชาชน โดยมีตนทุนในการใหบริการ 
ลดลง ลดการทํางานซ้ําซอน ลดระยะเวลาในการดําเนินการ รวมทั้ง 
ชวยในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ในขณะที่ความสามารถและคุณภาพ 
ในการใหบริการสูงขึ้น สําหรับวิธีการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
มีข้ันตอน ดังนี้ 
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1) การพัฒนาระบบงาน แบงเปน 3 ขั้นตอน ไดแก  
1.1) การเตรียมการ เปนการเก็บขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับ

สถานการณปจจุบัน ดานโครงสราง อัตรากําลัง ปริมาณงาน และสภาพปญหา
ของศูนยราชการสะดวกอยางคราว ๆ เพื่อเปนการประเมินสถานภาพ 

1.2) การวางแผนเพ่ือปรับปรุงระบบงาน ประกอบดวย 
การสรางทีมงานจากฝายตาง ๆ ไดแก ฝายวางแผนระบบงาน ฝายระบบ
คอมพิวเตอร และผูปฏิบัติงานจริง การคัดเลือกระบบงานที่สําคัญเพ่ือ 
ทําการพัฒนากอน การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาอุปสรรค
การดําเนินการ การวิเคราะหระบบการทํางาน การกําหนดประเด็นโอกาส
ในการปรับปรุง การคัดเลือกและการจัดลําดับความสําคัญของโอกาส 
ในการปรับปรุง การวิเคราะหการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหสอดคลอง
กับระบบงาน 

1.3) การออกแบบระบบงานใหม โดยการเก็บขอมูล
รายละเอียดในสถานการณจริงในพ้ืนที่ใหบริการ การศึกษาวิธี/แนวทาง 
การปฏิบัติงานที่เปนเลิศในระดับสากล การยกรางระบบงาน และทดลอง
ปฏิบัติกับบางสวนงานที่คัดเลือก ซึ่งตองมีการสํารวจความพรอมของ 
สวนงานเพ่ือเตรียมการ การเตรียมเครื่องมืออุปกรณและสถานที่ การฝกอบรม
บุคลากร การลงมือปฏิบัติรูปแบบระบบงานใหม และทบทวนผลการทดลอง 

2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งมีลักษณะเปนวางจร 
ที่สามารถเริ่มตนจนสิ้นสุดการพัฒนาและเริ่มตนใหมเมื่อตองการมีการ
พัฒนาระบบใหม โดยมีขั้นตอนดังนี้  

 2.1) การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับความตองการของผูใช
ระบบเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานที่ถูกตอง สะดวก และรวดเร็ว และศึกษาระบบ
สารเทศทีม่ีอยูปจจุบันเปนอยางไร มีปญหาอุปสรรคในการทํางานอยางไร  

2.2)  การวิ เคราะหระบบเพ่ือหาขอสรุปเกี่ยวกับ
โครงสรางระบบสารสนเทศท่ีจะพัฒนา  
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2.3) การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสื่อสารใหบุคลากรในศูนยราชการสะดวกรับทราบ 

2.4) การกําหนดวัตถุประสงคและกลุมผูใช 
2.5) การออกแบบระบบ เพ่ือใหไดระบบสารสนเทศ

ตามโครงสรางที่กําหนด และพิจารณาถึงความสามารถใชงานในสวน 
ที่จําเปนไดอยางตอเนื่อง และปลอดภัย สอดคลองกับตามแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนอ่ืนที่กําหนด ผูปฏิบัติงาน
หรือผูเกี่ยวของสามารถคนหาขอมูลการใหบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
โดยเฉพาะเรื่องคําถาม คําตอบ และวิธีการแกไขปญหาในแตละสถานการณ 
เพ่ือชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

2.6) การพัฒนาระบบ เปนการดําเนินการตามขั้นตอน
และกระบวนการที่ ได ออกแบบระบบไว  เพ่ื อให โปรแกรมทํ างานได 
ตามวัตถุประสงคมีความเหมาะสมในการนําไปใชประโยชน 

2.7) การติดตั้งระบบสารสนเทศและจัดทําคูมือการใชงาน 
2.8) การฝกอบรมและฝกปฏิบัติเจาหนาที่ใหมีความรู

และความสามารถในการใชระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประโยชน ซึ่งจะเชื่อมโยงสอดคลองหัวขอ 13 การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
และการจัดอบรมเจาหนาที่ และผูเกี่ยวของ 

 
17. การบูรณาการวางแผนระบบ 
   เพ่ือใหการทํางานของศูนยราชการสะดวกเกิดการใหบริการ

ที่สะดวก รวดเร็ว โปรงใส จําเปนตองมีการบูรณาการวางแผนระบบไปสู
การใหบริการ ณ จุดเดียวตลอดทั้งกระบวนการ การบูรณาการการทํางาน
ระหวางหนวยงานที่ เกี่ยวของ สอดคลองกับทรัพยากรที่มีจํ ากัด  
โดยมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน เพ่ือลดความซ้ําซอนและ
ความผิดพลาดในการกรอกขอมูล รวมทั้ง การใชทรัพยากรรวมกันอยาง
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คุมคา รวมทั้งการมุงเนนใหมีการเชื่อมโยงแงะมีความสอดคลองกัน
ระหวางหนวยงานที่เขารวมบริการทั้งดานนโยบายและกลยุทธเพ่ือใหเกิด
การบูรณาการองคประกอบของศูนยราชการสะดวก ซึ่งประกอบดวย  
ระบบ ณ กอนเขาสูจุดใหบริการ ระบบ ณ จุดใหบริการ และ ระบบสนับสนุน
การใหบริการ ให เปนไปในทิศทางเดียวกัน สําหรับการดําเนินการ 
รับเรื่องหรือการรับคําขอของผูรับบริการในงานบริการหลายประเภท หรือ
การบูรณาการเพ่ือใหสามารถใหบริการแทนกัน และ/หรือใหบริการ 
แบบเบ็ดเสร็จได รวมทั้งการกําหนดนโยบาย กลยุทธ งบประมาณ 
แผนการดําเนินการ และการดําเนินการตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินงาน 
ของศูนยราชการสะดวกบรรลุเปาหมายที่กําหนด 

  
18. การพัฒนาระบบการใหบริการ online  

    ปจจุบันนับวาอินเตอรเน็ตเขามามีสวนในชีวิตประจําวัน
ของเรามากถึงกวารอยละ 80 ไมวาจะเปนหนวยงานทางราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชน ก็มี เว็บไซตของหนวยงานเพ่ือประชาสัมพันธใหกับบุคคล 
ภายนอกไดทราบขอมูลของตน เนื่องจากการติดตอผานทางอินเตอรเน็ต
เป นการสื่ อสารที่ มี ความรวดเร็ วมากและสามารถกระจายไปสู 
กลุมเปาหมายไดในวงกวาง 

   การพั ฒ นาระบบ การให บ ริ ก ารผ านท าง online  
เปน อีกแนวทางหนึ่ งที่ จะชวยให เกิดประสิทธิภาพในการใหบริการ 
ไดอยางรวดเร็ว คุมคา ลดตนทุนทั้ งของผูรับบริการและผูใหบริการ  
รวมไปถึงเรื่องความโปรงใสในการใหบริการ เนื่องจากลดการติดตอกับ
เจาหนาที่ดวยตนเอง (Face t0 Face)  
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     ทั้งนี้ การใหบริการแบบ online ที่เปนแนวทางที่ดี คือ 
การสนับสนุนใหผูรับบริการสามารถแกปญหาดวยตนเอง เปดโอกาส 
ใหผูรับบริการสามารถคนหา ขอมูลของศูนยราชการสะดวกไดอยางงาย
และรวดเร็ว โดยไมตองติดตอกับเจาหนาที่ผูใหบริการโดยตรง และ
ผูรับบริการสามารถดําเนินการไดโดยไมมีขอจํากัดเรื่องเวลา สําหรับ
วิธีการที่สามารถชวยใหผูรับบริการสามารถแกไขปญหาดวยตนเอง 
อยางนอยควรมีการจัดทําขอมูลบริการบนระบบ online ดังนี้  

   1) คําถามที่ถามบอย (FAQ) ควรจะแสดงคําถาม 
ที่ศูนยราชการสะดวกหรือหนวยงานเจาของงานบริการไดรับจากผูรับบริการ
บอยที่สุด ซึ่งอาจรวมถึงลักษณะเฉพาะของงานบริการ ขอมูลผูติดตอ 
ขอมูลเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการขอรับบริการ ทั้งนี้ จะตองระมัดระวัง
คําถามและคําตอบที่สื่อสารออกไป ซึ่งควรตรวจสอบใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหลักในการใหบริการ หรือกลาวไดวาเปนขอมูลที่นาเชื่อถือ 

   2) ประวัติการขอรับบริการ ผูรับบริการมักจะรูสึกยินดี 
ที่สามารถเขาถึงรายละเอียดของการมารับบริการครั้งกอน ๆ ได  
และยังสามารถชวยลดเวลาในการกรอกขอมูลใหผูรับบริการในบางสวน
ที่ไดเคยกรอกไวในระบบแลว โดยไมตองกรอกขอมูลใหมอีก 

   3) การติดตามสถานการณใหบริการ เปนการชวยให
สามารถลดงานของศูนยราชการสะดวกได โดยใหผูรับบริการติดตาม
ความคืบหนาของการขอรับบริการแบบ online ไดดวยตนเอง เชน 
ทราบวา เรื่องที่ขอรับบริการไปปจจุบันมีการดําเนินการถึงขั้นตอนใด  
ติดปญหาอยางไร ระยะเวลาแลวเสร็จของแตละขั้นตอนจนกระทั่ง 
การใหบริการสิ้นสุด และอาจเพ่ิมชองทางใหผูรับบริการสามารถแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการ เพ่ือจะไดนํามาเปนขอมูลสําหรับ
ปรับปรุงการใหบริการ  
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   4) นโยบาย  การกําหนดนโยบายของศูนยราชการ 
สะดวกที่เกี่ยวของกับการใหบริการไวอยางชัดเจน จะชวยลดผลกระทบที่ 
เกิดจากความเขาใจผิดของผูรับบริการ  

   5) ขอมูลผูติดตอ ควรกําหนดไว เพ่ือสนับสนุน 
ใหผูรับบริการสามารถติดตอขอขอมูลรายละเอียดหรือคําปรึกษาได  
โดยควรจัดเตรียมชองทางการติดตอ อ่ืน ๆ ในกรณีที่ผู รับบริการ 
ไม ส าม ารถ บ ริ ก า รต น เอ ง ได  เช น  email address, โท รศั พ ท ,  
ID-Line/QR code และ SMS เปนตน  

  อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือ การทําใหผูรับบริการไดรูสึก
ถึงประทับใจที่เหนือความคาดหวัง แตสําหรับเกณฑในหัวขอนี้ ไดกําหนด 
ใหมีการพัฒนาระบบการใหบริการ online ไดสอดคลองกับความตองการ
ของผูรับบริการ และมีการกําหนดมาตรฐานการใหบริการแตละชองทาง 
ที่เปนระบบ online มีการพัฒนาระบบการใหบริการ ซึ่ งอาจรวมถึง
ระบบการรองเรียน ผานชองทางที่เปนระบบ online และมีการกําหนด
มาตรฐานการใหบริการในแตละชองทางที่ไดเปดใหบริการไวอยางชัดเจน
และเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ  เชน  การติดตอ
ผานอีเมล มีการตอบกลับภายใน ๒๔ ชั่วโมง การติดตอผานระบบ Chat 
หรือ Line มีการตอบกลับภายใน 15 นาที  และการติดตอผ าน 
Facebook มีการตอบกลับภายใน 1 ชั่วโมง เปนตน โดยการออกแบบ
พัฒนาระบบการใหบริการ online นี้ ควรออกแบบใหมีความเชื่อมโยง
กับเกณฑในหัวขอที่ 9 เรื่องการพัฒนาเพ่ิมชองทางการใหบริการ 
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19. เจาหนาที่ตอบ Call Center 
   เจาหนาที่ตอบ Call Center มีบทบาทสําคัญอยางมาก

ตอการใหบริการที่สะทอนถึงภาพลักษณของศูนยราชการสะดวก ดังนั้น
จึงมีความจําเปนที่ตองคัดเลือกเจาหนาที่ตอบ Call Center ใหมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ เชน การมีทักษะในการสื่อสาร การพูดจา
มีความชัดเจน สุภาพ ไมอารมณรอน มีจิตใหบริการ และมีทักษะ 
ในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน  อีกทั้ง การพัฒนา
คุณภาพการบริการของเจาหนาที่ Call Center เปนเรื่องที่จําเปนตองจัด
ใหมีการอบรมใหความรูเจาหนาที่และการพัฒนาทักษะการใหบริการ
อยางตอเนื่อง ซึ่งอาจทําไดผานเทคนิคตาง ๆ นอกจากการจัดอบรม และ
แลกเปลี่ยนความรู เชน การแสดงบทบาทสมมติ การพังเทปบันทึก 
การสนทนา และการทดลองเปนผูตรวจสอบคุณภาพ (การบริการ) เปนตน   

   สําหรับเกณฑในหัวขอนี้ ไดกําหนดใหมีระบบ/แผนการพัฒนา
ความรูและทักษะใหแกเจาหนาที่ตอบ Call Center อยางชัดเจน และ
เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนด โดยนําขอมูลจาก
การตรวจสอบคุณภาพมาใชในการวางแผนการอบรมเจาหนาที่ รวมถึง 
มีการจัดอบรมเจาหนาที่อยางตอเนื่อง และอบรมทุกครั้งที่มีเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทํางาน ผลผลิต และบริการ รวมทั้ง การกําหนดมาตรฐาน
ในการใหบริการของ Call Center ไวอยางชัดเจน เชน โทรศัพทดังไมเกิน 
๓ ครั้ง อัตราสูงสุดที่ยอมใหสายหลุดไปไมสามารถรับไดในการติดตอครั้ง
แรก ไมเกิน ๕% และการใหบริการไดสําเร็จในการติดตอครั้งแรก เปนตน  
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20. การพัฒนาระบบ Call Center  
  Call Center สวนใหญ เกิดขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ใหแกผู รับบริการผานทางโทรศัพท  โดยเนนการพัฒนาปรับปรุง 
การใหบริการโดยใชความรูความสามารถของบุคลากรหรือเจาหนาที่ตอบ 
Call Center รวมกับการใชฐานความรูในระบบสารสนเทศ รวมไปถึง
การพิจารณาใหบริการผูรับบริการไดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และมุงเนน
การลดคาใชจาย สรางประโยชน และความประทับใจใหแกผูรับบริการ  

  โดยปกติทั่วไประบบ Call Center จะเปนการปฏิบัติงาน
ที่ รวมงานด านการติดตอสื่ อสาร งานด านฐานขอมูล  งานด าน 
การใหบริการ และงานดานการบริหารงาน แตสําหรับการพัฒนาระบบ 
Call Center ตามขอกําหนดหัวขอนี้ จะกําหนดไวเฉพาะในเรื่องของงาน
ดานระบบการสื่อสารและระบบฐานขอมูล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ตอบ Call Center ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการพัฒนา
ระบบ Call Center อยางนอยควรออกแบบใหมีความสามารถในการรับ
เรื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ และพรอมใชงาน รวมไปถึงการพัฒนาและ
ดูแลรักษาระบบโทรศัพทใหมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

      - สามารถประสานแจงเจาหนาที่ที่เก่ียวของได         
      - มีระบบเก็บขอมูลของผูรับบริการ เพ่ือชวยในการสืบคน

ขอมลูประวัติการขอรับบริการ  
      - มีการจัดทําฐานขอมูลครอบคลุมขอมูลที่ผูรับบริการ

สอบถาม และมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 
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21. การบริหารความตอเนื่องในการใหบริการที่จําเปน 
  การบริหารความตอเนื่องในการใหบริการที่จําเปน  

เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับภาวะฉุกเฉิน และสามารถใหบริการงาน 
ที่จําเปนไดอยางตอเนื่องในสภาวะวิกฤต โดยควรมีการจัดตั้งทีมงาน 
ที่บุคลากรของศูนยราชการสะดวกเพ่ือดําเนินการในเรื่องนี้ พรอมกับ 
การจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่องในการใหบริการของศูนยราชการ
สะดวกกรณีที่ เกิดภาวะฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ  โดยเตรียมทรัพยากร 
ที่สําคัญ เชน  สถานที่ใหบริการสํารอง  บุคลากร  ขอมูลสารสนเทศ  คูคา
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย  วัสดุอุปกรณตาง ๆ เปนตน 

 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก
http://www.opdc.go.th/uploads/files/2556/book_bcm.pdf 

 
 ๒๒. การขับเคลื่อนการใหบริการดวยนวัตกรรม  
 การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม ๆ ในยุคดิจิทัล ทําใหเกิด
นวัตกรรมมากมายหลายดาน ทําใหหนวยงานภาครัฐจําเปนตองปรับตัว
ในการใหบริการที่ตอบโจทยประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน 

 เมื่อกลาวถึง นวัตกรรม ผูคนทั่วไปมักจะนึกถึงผลิตภัณฑใหม ๆ  
ที่ออกสูตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี การทบทวน
วรรณกรรมอยางเปนระบบเพื่อดึงความหมายและการจําแนกประเภท
ของนวัตกรรมจากบทความวิจัยในหลากหลายสาขาวิชา พบวา นวัตกรรมนั้น 
ยังหมายรวมถึง การปรับปรุงของสิ่งที่มีอยูแลวเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหแกหนวยงาน 
นอกจากความหมายในเรื่องของการนําเสนอสิ่งใหม ๆ อีกดวย  
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 ดังนั้นโดยสรุป นวัตกรรม คือการตอบสนองสิ่งที่ไมเคย
ไดรับการตอบสนองมากอน โดยผานเครื่องมือ อุปกรณ รูปแบบการใหบริการ 
ซึ่งการขับเคลื่อนการบริการดวยนวัตกรรมมีข้ันตอนที่สําคัญคือ  

 ๑) การเขาใจความตองการของกลุมเปาหมาย (Insight)             
ที่อาจเปนผูรับบริการ หรือผูใหบริการ โดยมีหลายวิธีที่ชวยในการเขาใจ           
ความตองการชองกลุมเปาหมาย เชน การทําแบบสอบถาม การสัมภาษณ 
การวิเคราะหจากขอมูล และการดูจาก feedback ในชองทางตาง ๆ  

 ๒) การระบุ และจัดความสําคัญของปญหาที่ไดจากความ
ตองการของกลุมเปาหมาย  

 ๓) การคนหานวัตกรรมในการแกไขปญหาดังกลาว ซึ่งอาจ
ไดมาจากการใชนวัตกรรมจากหนวยงานที่ประสบปญหาเดียวกัน ก็ถือวาเปน
นวัตกรรม หรือการสรางสรรคนวัตกรรมขึ้นมาใหม 
 การพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ. สืบคนจาก 
https://www2.opdc.go.th/uploads/files/2561/Doc11961_1.pdf 

 
 23. การปรับเขาสูความเปนดิจิทัล  
 ร ัฐบ าล ในหล ายป ระ เทศทั ่ว โลกพร อมแล วที ่จ ะ
ปรับเปลี่ยนระบบการทํางานเพื่อเขาสูยุคดิจิทัล โดยการพัฒนาระบบ
การบริการเพ่ือใหการบริการที่ตอบโจทยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแก
ประชาชน ทั้งนี้มีแนวโนมที่สําคัญซึ่งรัฐบาลในหลายประเทศไดใหความ
สนใจ คือ ระบบที่มีความเชื ่อมโยงระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั ่วไป  และนําข อม ูลที ่ได จากการเชื ่อมโยงด ังกล าวมา
วิเคราะหและจัดทํานโยบายที่มีความแมนยําและเหมาะสม 
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 รัฐบาลทั่ วโลกในปจจุบันมี เปาหมายที่ เหมือนกันคือ            
การพัฒนาระบบบริการใหมีความกาวหนาในทางเทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน
อยางตอเนื่อง ซึ่งกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน (paradigm shift) 
จากขอมูลที่บันทึกดวยกระดาษมาเปนขอมูลดิจิทัล ที่นําไปสูรัฐบาลดิจิทัล 
หรือ Digital Government ซึ่งการทํางานของระบบนี้จะทําใหหนวยงาน
ภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน และประชาชน สามารถสงขอมูลระหวางกัน 
ไดแบบครบวงจร ไมวาประชาชนจะติดตอกับหนวยงานใดสามารถเขาใช
บริการในระบบนี้ไดในที่เดียว (One Stop Portal)  ซึ่งทําใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
มีความปลอดภัย สะดวกและประหยัดเวลา ไมตองเดินทางและสามารถ
ลดคาใชจายสวนเกินตาง ๆ ไดอีกดวย 

 ดังนั้น หนวยงานจึงจําเปนตองมีงานบริการที่เชื่อมโยง
แบบเรียลไทมสามารถตอบสนองตอความตองการประชาชนไดทุกที่  
ทุกเวลา ตลอดจนตองมีการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการใหบริการเชื่อมโยง
แบบเรียลไทมมาพัฒนาการใหบริการเฉพาะหนวยดวย ยกตัวอยางเชน 
การพัฒนาระบบการติดตามเรื่องรองเรียน โดยการใชระบบ Tracking 
สวนรับเรื ่องรองเรียนวาดําเนินการถึงขั ้นตอนใด และจะใชเวลาอีก
ประมาณเท าใด และเชื ่อมโยงข อม ูลด วย Big data จากส วนร ับ 
เรื่องรองเรียนตาง ๆ และนํามาวิเคราะหวาเรื่องดังกลาวมีการรองเรียนมาก
เพียงใด เพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการเพื่อปองกันไมใหเกิดเรื ่อง
รองเรียนดังกลาวขึ้นอีก หรือการใชระบบ Chat-bot  เพ่ือชวยงานการตอบ
คําถามเพ่ือลดภาระของผูใหบริการและทําใหบริการมีความรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

สัมผัสโลกยุคใหมดวยนวัตกรรมแหงการบริการไปกับ  
SMART GOVERNMENT. สืบคนจาก 
https://intelligence.businesseventsthailand.com/ 
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 24. การพัฒนาศูนยราชการสะดวกสูความเปนเลิศ  
 การพัฒนาศูนยราชการสะดวกสูความเปนเลิศ เปนการ

ทําใหศูนยราชการสะดวกแหงนั้นมีลักษณะความโดดเดนในดานการ
ใหบริการที่มีความพิเศษมากกวาศูนยราชการสะดวกแหงอ่ืน กล าวคือ 
มีการใหบริการที่ตอบสนองเกินความคาดหวังของผูรับบริการที่จูงใจ
ผูรับบริการเขามาใชบริการซ้ําและบอกตอไปยังผูรับบริการอ่ืน ๆ  
ปจจัยสูความเปนเลิศ ประกอบไปดวย 1) เจาหนาที่ที่ตองสงตอคุณคา 
การ ให บ ริ ก าร ไป ยั งผู รั บ บ ริ ก าร  2 ) เค รื่ อ งมื อ ต า ง  ๆ  ที่ ช ว ย 
ใน การ ให บ ริ ก าร  เช น  ระบ บ ข อมู ล ฐาน ผู รั บ บ ริ ก าร เพ่ื อช วย 
ในการใหบริการไดอยางถูกตองเหมาะสม 3) มาตรฐานการใหบริการ  
ซึ่งเปนการกําหนดขั้นตอนการใหบริการที่ เปนมาตรฐานเดียวกัน  
4) วัฒนธรรมการบริการขององคกรซึ่งจะหลอหลอมใหเจาหนาที่มี
วัฒนธรรมการใหบริการในรูปแบบเดียวกัน  
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6. แนวทางการประเมินและการรับรองมาตรฐานการใหบริการของ
ศูนยราชการสะดวก 

 แนวทางการประเมิน และการรับรองมาตรฐานศูนยราชการ
สะดวก มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๖.๑ เกณฑการประเมิน แบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 

 

ระดบัตรามาตรฐาน 
การใหบรกิาร 

 

เกณฑการประเมิน ผลคะแนน
ที่ได 

(เต็ม 100 
คะแนน) 

เกณฑที่ ๑ 
ดานกายภาพ 

เกณฑที่ ๒   
ดานคณุภาพ 

เกณฑที่ ๓ 
ดานผลลพัธ 

ระดบัพื้นฐาน 
 

 

 
 
 

จะตอง
ดําเนนิการให

ครบถวน 

เกณฑพื้นฐาน : 
รวม 34 
คะแนน 

 
จะตองดําเนนิการ 

ใหครบถวน 

เกณฑขั้นสูง : 
รวม 36 
คะแนน 

 
อยางนอยตอง

ดําเนนิการใหได 
๒๐ คะแนน 

 
30 คะแนน 

 
 

อยางนอยตอง
ดําเนินการใหได 

๑๖ คะแนน 

70 - 79  

ระดบักาวหนา 

 

   

 

80 – 89  

 
ระดบัเปนเลศิ 

   

 

90 – 100  
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๖.๒ การขอรับการประเมิน  
  - ใหเปนความสมัครใจของสวนราชการในการเสนอขอรับ 
การประเมินมาตรฐานศูนยราชการสะดวก 

 - การสมัครขอรับการประเมิน ใหหนวยงานสมัครและ 
แนบเอกสารที่เกี่ยวของ ผานชองทางออนไลน (Online)  ที่เว็บไซต 
www.psc.opm.go.th เทานั้น 

๖.๓ วิธีการตรวจประเมิน 
 - ตรวจประเมินโดยคณะอนุกรรมการการตรวจประเมิน
มาตรฐานศูนยราชการสะดวกที่ ไดรับการแตงตั้ งจากคณะกรรมการ
อํานวยการศูนยราชการสะดวก โดยมีองคประกอบ ประกอบดวย 
 ๑) ผูแทนจากคณะกรรมการอํานวยการศูนยราชการสะดวก  
 2) ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งคัดเลือกโดยคณะกรรมการ
อํานวยการศูนยราชการสะดวก 
 3) ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
    - การตรวจประเมินแบงเปน ๒ ขั้นตอน  

      ขั้นตอนที่ ๑  ตรวจคัดกรองเอกสารใบสมัครเบื้องตน 
      ขั้นตอนที่ ๒  ตรวจประเมินในพ้ืนที่ 

 ขั้นตอนที่ ๓ พิ จ า ร ณ า ตั ด สิ น ให ก า ร รั บ ร อ ง โด ย
คณะกรรมการอํานวยการศูนยราชการ
สะดวก 
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๖.๔ ระยะเวลาในการรับรองมาตรฐานศูนยราชการสะดวก 
 การใหการรับรองมาตรฐานศูนยราชการสะดวก มีระยะเวลา ๓ ป 
 โดยมีปฏิทินในการตรวจรับรองมาตรฐานศูนยราชการ

สะดวกในแตละป ดังนี้  
มกราคม -  :  เปดรับสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนยราชการสะดวก 
กุมภาพันธ  
มีนาคม   : รับรองผลการตรวจคัดกรองเอกสาร 
เมษายน - : ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินมาตรฐานทั่วประเทศ 
กรกฎาคม 
สิงหาคม : คณะกรรมการพิจารณาใหการรับรองมาตรฐาน  

  ประกาศและแจงผลการรับรองมาตรฐาน  
กันยายน : จัดพิธีมอบโลและตราสัญลักษณใหแกศูนยราชการสะดวก 

  ที่ผานการรับรอง 

๖.๕ การใหสิ่งจูงใจ 
     จัดใหมีการมอบรางวัลแกหนวยงานที่ผานการประเมิน

มาตรฐานศูนยราชการสะดวก โดยสิ่งจูงใจที่มอบใหมี ๒ สวน ไดแก 
๑. ตราสัญลักษณศูนยราชการสะดวก  
๒. โลรางวัลเพ่ือการพัฒนาศูนยราชการสะดวก  
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7. แนวทางการตรวจประเมินรักษามาตรฐานการใหบริการของ
ศูนยราชการสะดวก 

 เพ่ือใหหนวยงานมีการรักษามาตรฐานไดอยางครบถวน และเพ่ือปองกัน
ปญหาการรองเรียนเกี่ยวกับมาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการสะดวก 
คณะกรรมการอํานวยการศูนยราชการสะดวกจึงกําหนดใหคณะอนุกรรมการ
ตรวจประเมินมาตรฐานศูนยราชการสะดวกดําเนินการตรวจประเมิน 
อยางตอเนื่อง ตามแนวทางการตรวจประเมิน ดังนี้ 

 

ที ่ หัวขอ มาตรฐาน 
๑ งานบริการ ๑. มีงานบริการ ณ ศูนยราชการสะดวก ครอบคลุมประเภทงาน

ดังนี ้
- งานบริการขอมูลขาวสารของหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน 
- งานดานการรับเรื่องราวรองทุกข 
- งานบริการตามภารกิจของหนวยงาน 

๒ การจั ดเตรี ยมวั สดุ /
อุปกรณหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่น ๆ  

๒.๑ มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตามที่ผูรับบริการตองการและ
ตามความพรอมของทรัพยากรที่มี เชน น้ําดื่ม เกาอี้นั่งพักรอ  
เปนตน 
๒.๒ การจัดใหมีหองน้ําท่ีสะอาด และถูกสุขลักษณะ 

๓ ระบบคิว/จุดแรกรับ 
 

๓.๑การจัดใหมีระบบคิว เพื่อใหบริการไดอยางเปนธรรม 
๓.๒มีจุดแรกรับในการชวยอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน  
คัดกรองผูรับบริการ ใหคําแนะนําในการขอรับบริการ หรือ
ชวยเตรียมเอกสารกรอกแบบฟอรมตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริการและลดระยะเวลารอคอย 
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และกรณีไมผานการตรวจประเมินการรักษามาตรฐาน  มีแนวทาง 
การดําเนินการดังนี้ 
 ๑) ขั้นที่ 1 มีหนังสือแจงหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่ไม
ผานการตรวจประเมินการรักษามาตรฐาน เพ่ือพิจารณาแกไขปรับปรุง
การใหบริการใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน  
 ๒) ขั้นที่ 2 คณะอนุกรรมการที่ไดรับมอบหมาย ลงพ้ืนที่สุมตรวจ
ประเมินการรักษามาตรฐานหนวยงานตามขอ ๑) อีกครั้ง 
 ๓) ขั้ นที่  3 กรณี ไม ผ านการตรวจประเมินรักษามาตรฐาน 
ตามขอ ๒) ใหคณะอนุกรรมการมีหนังสือนําเรียนประธานกรรมการ
อํานวยการศูนยราชการสะดวก เพื่อพิจารณาสั่งการตามขอเสนอของ
คณะอนุกรรมการ หรือเพิกถอนการรับรองมาตรฐานดังกลาว  
   
 
 
 

ที ่ หัวขอ มาตรฐาน 
๔ การออกแบบ

ระบบงาน 
 

๔.๑ มีการจัดลําดับขั้นตอนการบริการที่งายตอการใหบริการและรับ
บริการ เพื่อใหประชาชนไมตองรอคอยรับบริการนาน 

๔.๒มีการกําหนดผูรับผิดชอบ ผูประสานงาน/เจาของงานเบอร
โทรติดตอ และชองทางการติดตอไวอยางชัดเจน 

๕ ระบบการประเมินความ
พึงพอใจ 

๕.มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดใหบริการในรูปแบบที่
งายและสะดวกตอผูใชบริการ 

๖ คุณภาพการใหบริการ
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร 
ขอรองเรียน 

๖. มีจุดรับเรื่องรองเรียนของผูรับบริการและมีระบบติดตามและ
แกไขปญหาที่ชัดเจน 
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