
MAKE SIMPLE BE MODERN 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผล และการรับรองมาตรฐาน 
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

 

 อารีย์พันธ์  เจริญสุข  
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ   

ส านักงาน ก.พ.ร. 
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หัวข้อการบรรยาย 

นิยาม และแนวคิด 1 
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เกณฑก์ารให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก  

แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก 

แนวทางการประเมิน และการรับรองมาตรฐาน 

5 ปฏิทินการตรวจรับรอง 

6 ตัวอย่างกรณีศึกษา 

คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ราชการสะดวก 



 

• การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ทุก
กระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ก าหนดให้มี “ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center : GECC)” เพื่อเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้
ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ 

• พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

ได้ก าหนดเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพื่ออ านวยความสะดวกในแก่ประชาชนไว้ใน  
2 มาตรา ดังนี้  

  มาตรา 7 วรรคสี่ ก าหนดว่า “เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพื่อรับค าขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
อนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้ ณ ที่เดียวกันตามแนวทางที่ ก.พ.ร. ก าหนด” 

  มาตรา 14 วรรคหนึ่ง ในกรณีจ าเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต เพื่อท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการรับค าขอตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตขึ้น 
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ที่มาและความส าคัญ 
 



 

             1.3   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้มุ่งเน้นการ
บริหารราชการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (citizen centered) เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบในทางท่ีดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน และ
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยในการปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการต้องมุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก ดังนั้น จึงต้องมี 
การส ารวจความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อจะได้จัดสิ่งอ านวย 
ความสะดวกและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีให้ประชาชนทราบและเข้าใจง่ายเวลามาติดต่อ  

 ทั้งน้ี พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้
มีเรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อลดระยะเวลาของประชาชนในการมาติดต่อราชการโดยไม่ต้องเดินทางไปตดิต่อ
ส่วนราชการหลายแห่งเพื่อด าเนินการในเรื่องเดียวกัน และประชาชนสามารถติดต่อสอบถามงานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่แห่ง
เดียวได้ในทุกเรื่อง  

 

 1.4 เพื่อให้ศูนย์ราชการสะดวก มีการให้บริการที่เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และมีมาตรฐาน
เดียวกัน จ าเป็นต้องก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการติดตาม ประเมินผลการด าเนินการเพ่ือ
น าไปสู่การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกต่อไป 
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ที่มาและความส าคัญ (ต่อ) 
 



             ศูนยร์าชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เป็น
หน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่มุ่งเน้นการอ านวยความสะดวก โดยมีมาตรฐาน
ระบบงาน  เชื่อมโยงการท างานร่วมกัน ส่งมอบบริการด้วยใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการของภาครัฐ 

ศูนย์ราชการสะดวกคืออะไร 
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ก่อนเข้าสู่จุดให้บริการ ระบบจุดให้บริการ 

ระบบสนับสนุนใหบ้ริการ 
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แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
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 1.2 มีการวิเคราะห ์
ผลการส ารวจและน าผลไปใช ้
ในการออกแบบระบบการให้บริการ 

1. 
การศกึษาความต้องการ  
และความคาดหวัง 
ของผู้รับบริการ 

 
            มีการศึกษาความต้องการและความคาดหวัง 
             ของผู้รับบริการเพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบ 

                     ระบบการให้บริการ 

 ประเภทงานบริการ 
 

 วันและเวลาเปิด
ให้บริการ 
 

 สถานที่ให้บริการ 
 

 ความยาก-ง่ายในการ 
เข้าถึงจุดบริการ 
 

 สิ่งอ านวยความสะดวก 
 

 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ก่อนเข้าสู่จุดบริการ 

แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 

  1.1 การส ารวจตามหลักสถิติ  
เพื่อให้ทราบความต้องการของ
ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่
บริการ ซึ่งควรครอบคลุมประเด็น  ดังนี้ 



แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 

ตัวอย่าง 
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2. งานบริการ 

งานบริการมีความหลากหลาย 

 

 

ก่อนเข้าสู่จุดบริการ 

แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 

 2.1 มีงานบริการ ณ ศูนย์ราชการสะดวก  
          ครอบคลุมประเภทงานดังนี้ 
       - งานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ 
         ทุกหน่วยงาน 
       - งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
       - งานบริการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับ 
         ผลส ารวจความต้องการฯ 
 
 
 2.2 งานบริการที่เหมาะสม หรือตามภารกิจ 
          ของหน่วยงาน 
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3. 
เวลาเปิดให้บริการ 

มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 
หรือในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละพื้นที่ 

 
 3.1  การให้บริการนอกเวลาราชการ หรือตามเวลาที่
สอดคล้องกับผลการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการใน
แต่ละพื้นที่ เช่น 
วันจันทร์-ศุกร์ (เวลา 17.00- 19.00 น.) 
วันเสาร์-อาทิตย์ (เวลา 09.00 – 12.00 น.) 
วัน-เวลาราชการ แต่เพิ่มเวลาพักเที่ยง เป็นต้น 
(เชื่อมโยงข้อ 1) 

ก่อนเข้าสู่จุดบริการ 

แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 



 
 
      4.1 มีระบบการขนส่งสาธารณะ 
 ทีเ่ข้าถึงสถานที่บริการ เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทาง  
 
 
 
     4.2 มีป้าย/สัญลักษณ์ บอกทิศทางหรือต าแหน่ง
 ที่ตั้งของจุดให้บริการอย่างชัดเจน ไม่ติดตั้งในต าแหน่ง 
 ทีท่ าให้เกิดความสับสน 
 
 
 
       4.3 เข้าถึงได้สะดวก และจัดให้มีแสงสว่างอย่าง
 เพียงพอ ณ บริเวณสถานทีบ่ริการ 
 
 
 
    4.4 การออกแบบสถานที่ค านึงถึงผู้พิการ 
 สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอาย ุ
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4.  
สถานที่บริการ 

 
สถานที่บริการเป็นจุดที่เอ้ือต่อ 
การมาใช้บริการ เข้าถึงได้ง่าย  

ปลอดภัยและสะดวก 
 
 

ก่อนเข้าสู่จุดบริการ 

แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 



5. 
พ้ืนท่ีใหบ้ริการ 

 
พื้นที่ให้บริการมีความเหมาะสม 

กับลักษณะและปริมาณงานที่ให้บริการ 

ก่อนเข้าสู่จุดบริการ 

 
  5.1 การออกแบบผังงาน และระบบการให้บริการ
ระหว่าง “จุดก่อนเข้าสู่บริการ” และ “จุดให้บริการ” ที่
อ านวยความสะดวกทั้งส าหรับเจ้าหน้าที่ และประชาชน 
เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดย
ค านึงถึงลักษณะและปริมาณงานที่ให้บริการ 
 
 
  5.2 ขนาดและพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับ ว่าง
ด้านข้างส าหรับการเคลื่อนไหว 
 
 
   5.3 ในจุดที่ส าคัญหรืออันตรายต้องออกแบบหรือจัด
ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งขณะยืนหรือรถล้อเลื่อน 

! 

แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 



6. 
การจัดเตรียม 

วัสดุ/อุปกรณ์ หรือ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

อื่น ๆ 
 

การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  
ส านักงานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ  

ก่อนเข้าสู่จุดบริการ 

 
      6.1 มีการจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ที่สอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการ 
  ของผู้รับบริการ และความพร้อมของ 
  ทรัพยากรที่มี เช่น น้ าดื่ม เก้าอี้นั่งพักรอ  
  เป็นต้น 
 
 
 
     6.2 การจัดให้มีห้องน้ าที่สะอาด  
               และถูกสุขลักษณะ 
 

แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
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7. 
ระบบคิว/จุดแรกรับ 

 
     7.1  
    การจัดให้มีระบบคิว เพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม 
 
 
     7.2  
    มีจุดแรกรับ ในการช่วยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
    เช่น คัดกรองผู้รับบริการ ให้ค าแนะน าในการขอรับบริการ 
    หรือช่วยเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มต่างๆ  เพื่อเพิ่ม
    ประสิทธิภาพในการบริการและลดระยะเวลารอคอย  

ก่อนเข้าสู่จุดบริการ 

แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 



8. การออกแบบ 
ระบบงาน 

ก่อนเข้าสู่จุดบริการ 

 
  8.1 มีการจัดล าดับขั้นตอนการบริการที่ง่ายต่อการให้บริการและรับ
 บริการ เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องรอคอยรับบริการนาน 
 
  8.2 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน/เจ้าของงาน เบอร์
 โทรติดต่อ และช่องทางการติดต่อไว้อย่างชัดเจน 
 
 8.3 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่  
 ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย โดยมีการระบุข้ันตอน 
 ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม และข้อมูลจ าเป็นส าหรับการ
 ปฏิบัติงานไว้ในคู่มือฯ อย่างชัดเจน  
 
  8.4 การให้บริการไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตอบค าถาม 
 รูปแบบการบริการของแต่ละจุด เป็นต้น 
 
 8.5 มีระบบทักทายผู้รับบริการ และระบบการติดตามสถานะ

 ผู้รับบริการ 
 
 8.6 มีระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์ 

แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 



9.  
การจัดสรรบุคลากร 

ก่อนเข้าสู่จุดบริการ 

     9.1 มีการวิเคราะห์ประเมินความต้องการ 
                          ด้านก าลังคนที่จ าเป็น 
 
 
     9.2 มีการจัดตารางการท างานในช่วง 
 พักทานอาหาร หรือช่วงเวลาที่มีผู้รับบริการ 
 เข้ามาใช้บริการมาก เพื่อให้เหมาะสมในการ 
             ให้บริการ ผู้รับบริการที่เพียงพอต่อจ านวน 
             ผู้รับบริการที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละช่วง 
             ของจุดให้บริการ 
 
 
  9.3 มีการสร้างสิ่งจูงใจแก่บุคลากรปฏิบัติงาน 
 

แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 



2. ระบบจุดให้บริการ 
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10.  
บุคลากรดา้นการบริการ 

     
 
 
 
 10.1 มีการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จ าเป็นและ
 ทันสมัยให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น จัดฝึกอบรม สัมมนาระดมสมอง 
 ศึกษาดูงาน เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ
 ให้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีจิตบริการ 
 
 10.2 เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมการใช้ระบบ ซอฟท์แวร์และการ

 ให้บริการอย่างต่อเนื่องจนมีความเข้าใจในด้านการใช้งาน 
          ระบบ 

 
 10.3 เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการแทนกันได้ในงานบริการเบ็ดเสร็จ
 จ านวนหนึ่ง 
 
 10.4 เจ้าหน้าที่มีทักษะในการให้บริการ ครอบคลุมเรื่องส าคัญ ดังนี้ 
o สามารถตอบค าถามพื้นฐานให้กับผู้รับบริการได้ 
o สามารถแก้ไข/รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้  

ตามมาตรฐานการให้บริการ 
o การสื่อสารและช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยไมตรีจิต 
 
  

 
 

ระบบจุดให้บริการ 
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10.  
บุคลากรดา้นการบริการ 

 10.5 เจ้าหน้าที่สามารถริเริ่มและพัฒนาการให้บริการที่เกินความ
 คาดหวังของผู้รับบริการ เช่น บริการอื่น ๆ เพิ่มเติมในเชิงรุก 
 เป็นต้น 
 
 10.6 เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
 ในแต่ละช่องทางของระบบ online ที่พัฒนาข้ึน 

 
 

 

ระบบจุดให้บริการ 
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11.  
ระบบการประเมิน 

ความพึงพอใจ  

     
 
 
 
 11.1 มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ 
           ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการ 
 
 
  11.2 มีการน าผลส ารวจมาปรับปรุงงานบริการ 
 อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 11.3 เกิดผลลัพธ์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
  

 
 

ระบบจุดให้บริการ 
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12.  
คุณภาพการใหบ้ริการ 

และการจัดการข้อร้องเรียน 

ระบบจุดให้บริการ 
     
 
 
 
 12.1 วิธีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ถูกต้องตามที่กฎหมาย
ก าหนด (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการให้บริการที่
ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน) 
 
 
  12.2 มีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ รวมทั้งระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน 
 
 
 12.3 กรณเีกิดข้อร้องเรียนในการให้บริการ ข้อร้องเรียนใน
ประเด็นเดิมจะต้องไม่เกิดขึ้นซ้ าอีก 
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13. 

ช่องทางการใหบ้ริการ 

    13.1  
 มีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการให้บริการ การให้ 
             ค าปรึกษา รวมทั้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  
              ผ่านทางโทรศัพท์  
 หรือ ศูนย์ Hotline หรือช่องทางอื่น ๆ ที่สอดคล้อง 
 กับความต้องการของผู้รับบริการ 

ระบบจุดให้บริการ 

แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 



3. ระบบสนับสนุนการให้บริการ 
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14.  
ระบบการติดตาม 
ผลการด าเนินงาน 

     
 
 
 
 14.1 มีการจัดท าแผนการติดตามผลการด าเนินการของศูนย์ราชการ

สะดวกที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อเรื่องที่ติดตาม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ ผลด าเนินการ และข้อเสนอการปรับปรุงพัฒนาให้
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 
 

 
 14.2 มีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 

รวมทั้งระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน  
ทั้งน้ี อาจมีการจัดชุดเฉพาะกิจลงไปในพ้ืนท่ีปัญหา (ขึ้นกับลักษณะ
ปัญหาที่เกิดขึ้น) 
  
 

 

ระบบสนับสนุนการให้บริการ 
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15.  
การแก้ไขปัญหาที่ท้าทาย 

     
 
 
 

 15.1 มีการค้นหาปัญหา/อุปสรรคของการให้บริการที่
เกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้น และน าไปแก้ไขปรับปรุงให้ 
การบริการดียิ่งขึ้น  
 

 
  

 
 

ระบบสนับสนุนการให้บริการ 
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16.  
การทบทวน 

ปรับปรุงการด าเนินงาน  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.1 มีการน าผลจากการติดตามงานมาด าเนินการปรับปรุง

งานจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง สามารถมีระบบรับส่ง
เรื่อง และการให้บริการได้ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถลดต้นทุน 
ลดการสูญเสีย และเกิดคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
 
 
 

 
 16.2 มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัย  
       และค้นหาข้อมูลได้ง่าย 
 
  

 
 

ระบบสนับสนุนการให้บริการ 
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17.  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

และการจัดอบรมเจ้าหน้าที่  
และผู้เกี่ยวข้อง 

     
 
 
 
 17.1 การจัดอบรมทักษะการให้บริการที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การ

สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ การสร้างภาพลักษณ์การให้บริการ 
การสร้างจิตส านึกด้านการให้บริการ การศึกษาดูงาน เป็นต้น และมีการ
สื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน
ใหม่ เพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

 
    17.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงาน และ
 การปรับปรุงงาน รวมถึงการร่วมกันทบทวนระบบงานเพื่อ
 ออกแบบงานใหม่/สร้างนวัตกรรมในการให้บริการ 
  

 
 

ระบบสนับสนุนการให้บริการ 
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18. 
บุคลากรด้านเทคนิค 

     
 
 
 
 
 
 18.1 เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ

 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์ การซ่อมบ ารุง
 ฮาร์ดแวร์พ้ืนฐาน 
 
 
 
 

 18.2 เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคมีความสามารถ ดังนี ้
 

o  ตอบค าถามและแก้ปัญหาพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบ 
o อธิบายลักษณะปัญหาระบบเครือข่ายต่อเชือ่มเมื่อประสานงานกับ

บริษัทผู้ให้บริการ 
  
 

 

ระบบสนับสนุนการให้บริการ 
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19.  
การจัดท าระบบฐานข้อมูล 

     
 
 19.1 มีการออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูล

สอดคล้องกับความต้องการใช้งานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 
 
 
 

 19.2 มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าระบบฐานข้อมูลได้อย่างครอบคลุม  
ถูกต้อง และทันสมัย รวมถึงการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ไปใช้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล  
และพัฒนาระบบการให้บริการต่อไป  
 

 

ระบบสนับสนุนการให้บริการ 
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20.  
การออกแบบระบบ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     
 
 
 20.1 การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานในส่วน

ที่จ าเป็นได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย โดยการปฏิบัติตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนอื่นท่ีก าหนด 
 
 
 

 20.2 การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ผู้ปฏิบัติงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถค้นหาข้อมูลการให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
โดยเฉพาะเรื่องค าถาม ค าตอบ และวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละ
สถานการณ์ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
  
 

 

ระบบสนับสนุนการให้บริการ 
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21. 
การบูรณาการ 
วางแผนระบบ 

     
 
 
 
 
 
 21.1 การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีจ ากัด โดยมี 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อลดความ 
ซ้ าซ้อนและความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล รวมทั้ง  
การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า 

 
 

ระบบสนับสนุนการให้บริการ 
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22. 
การพัฒนาระบบ 

การให้บริการ online  

     
 
 
 22.1 มีการพัฒนาระบบการให้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงระบบการ

 ร้องเรียน ผ่านช่องทางที่เป็นระบบ online และมีการก าหนด
 มาตรฐานการให้บริการในแต่ละช่องทางที่ได้เปิดให้บริการไว้
 อย่างชัดเจนและเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ
 ผู้รับบริการ  เช่น    

o การติดต่อผ่านอีเมล์ มีการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง 
o การติดต่อผ่านระบบ Chat หรือ Line  

มีการตอบกลับภายใน 15 นาที 
o การติดต่อผ่าน Facebook  

มีการตอบกลับภายใน 1 ชั่วโมง เป็นต้น 
 
  
 

 

ระบบสนับสนุนการให้บริการ 
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23.  
การพัฒนาระบบ  
Call Center  

(ถ้าม)ี 

     
 
 
  23.1 มีการพัฒนาและดูแลรักษาระบบโทรศัพท์ให้มีคุณสมบัต ิดังนี้ 
o  มีความพร้อมใช้งาน ซึ่งเป็นระบบที่มีคุณภาพ ใช้งานได้ เสียงฟัง

ชัดเจน 
o สามารถเลือกติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที 
o มีระบบเก็บข้อมูลของผู้รับบริการ เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูลประวัติ

การขอรับบริการ  
o มีการจัดท าฐานข้อมูลครอบคลุมข้อมูลที่ผู้รับบริการสอบถาม และมีการ

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 
  

 
 

ระบบสนับสนุนการให้บริการ 
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24. 
เจ้าหน้าที ่

ตอบ Call center  

     
 
 
 24.1 มีระบบ/แผนการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ตอบ Call 
Center อย่างชัดเจน โดยน าข้อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพมาใช้ในการ
วางแผนการอบรมเจ้าหน้าที่ รวมถึงมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
และอบรมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน ผลผลิต และ
บริการ 

 
 
 24.2 มีการก าหนดมาตรฐานในการให้บริการของ  

Call Center ไว้อย่างชัดเจน เช่น   
o โทรศัพทด์ังไม่เกิน ๓ ครั้ง 
o อัตราสูงสุดที่ยอมให้สายหลุดไปไม่สามารถรับได้ 

ในการติดต่อครั้งแรก ไม่เกิน 5% 
o การให้บริการได้ส าเร็จในการติดต่อครั้งแรก 

 
 24.3 เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
 
 
  

 
 

ระบบสนับสนุนการให้บริการ 

แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
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25. 
การบริหารความต่อเนื่อง 
ในการให้บริการที่จ าเป็น 

     
 
 
 
 25.1 มีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการ  

กรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ  โดยเตรียมทรัพยากรที่ส าคัญ  
เช่น  สถานที่ให้บริการส ารอง  บุคลากร  ข้อมูลสารสนเทศ   
คูค่้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
 
  
 

 

ระบบสนับสนุนการให้บริการ 

แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
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26.  
การพฒันาศูนย์ราชการสะดวก 

สู่ความเป็นเลศิ 
 
 

เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม 
ค าอธิบายถึงนวัตกรรมการบริการหรือความริเริ่มใหม่ ๆ จนเป็นท่ียอมรับ  

? 

แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 



1) การขอรับการประเมิน  
     ให้เป็นความสมัครใจ จัดส่งเป็นรายงานการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 
 

2) เกณฑ์การประเมิน 
      เกณฑ์พื้นฐาน มีทั้งหมด 40 ข้อ  ให้คะแนนเต็มแต่ละข้อ 1 คะแนน รวม 40 คะแนน 

      เกณฑ์ขั้นสูง มีทั้งหมด 20 ข้อ  ให้คะแนนเต็มแต่ละข้อ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน 
 

-3) วิธีการตรวจประเมิน 2 ขั้นตอน     (1. ตรวจประเมินในพื้นที ่2. พิจารณาตัดสินโดย คกก.ฯ) 
     โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย  
          (1) ผู้แทนจากคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ราชการสะดวก  
          (2) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
          (3) ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
 
 

4) การให้สิ่งจูงใจ แก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินมาตรฐานฯ ได้แก่ 
           (1)   ตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก และ  
           (2)   รางวัลศูนย์ราชการสะดวก  

แนวทางการประเมินและการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
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ปฏิทินการตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในแต่ละปี 

หมายเหตุ :  ระยะเวลาในการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก  3 ปี 

เปิดรับสมัครการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 

ออกตรวจประเมินในพื้นท่ี 

ประกาศผลฯ จัดพิธีมอบรางวัลฯ 

เสนอผลตรวจให้คกก.ฯ 
มีนาคม 
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(ส าหรับปี 2560 เปิดรับสมัครช่วง 1 – 31 ม.ค. 2560) 

กรกฎาคม มิถุนายน 

มกราคม  

กันยายน สิงหาคม 



             โดยจัดส่งเอกสารจ านวน ๒ ชุด ดังนี ้
 -  File word จ านวน ๑ ชุด 
           -  File PDF จ านวน ๑ ชุด 

หมายเหตุ : จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่ส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรีประทับรับ (ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม) 

ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ : ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
                     ท าเนียบรัฐบาล เลขที่ ๑ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต   
                         กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 
หรือทาง E-mail Address : supaluk.t@opm.go.th 

การสมัครและการจัดส่งเอกสาร 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ ศูนย์บริการประชาชน 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ที่ www.psc.opm.go.th การสมัคร 

การจัดส่ง
เอกสาร 
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เงื่อนไขการสมัคร 

๑. ระดับกระทรวง 

๒. ระดับกรม 

๔. รัฐวิสาหกิจ 
(ส่งโดยหน่วยงานต้นสังกัด) 

๓. ราชการส่วนภูมิภาค 

       จังหวัด 
- ศูนย์ด ารงธรรม 

หน่วยงานประจ าจังหวัด 
     ส่งโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
 ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าฯ 

๕. องค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น 

กรุงเทพมหานคร/เมืองพัทยา 

เทศบาลจังหวัดและเทศบาลเมือง 

ส่งโดยตรง 
 ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าฯ 



คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก  
ประจ าภาคกลาง 



คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก  
ประจ าภาคเหนือ 



คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก  
ประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก  
ประจ าภาคใต้ 



พิธีมอบตราสัญลักษณ์ "ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลกัษณ์ "ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)”  
แก่หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี ซึ่งศูนย์ดังกล่าวท าหน้าทีแ่นะน าอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
สร้างความเชื่อมั่นหน่วยงานภาครัฐ และให้บริการมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่าย บริเวณโถงกลางตึกสนัติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล  
วันที่ 1เมษายน 2559  

 

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโลแ่ละตรารับรองมาตรฐาน  
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2559 

http://hq.prd.go.th/prTechnicalDM/images/article/news3749/n20160401150703_63905.jpg


ตัวอย่างกรณีศึกษา :  
        การให้บริการที่เป็นเลิศ..... 
                    เขาท ากันอย่างไร ? 
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หลักการส าคัญ 7 ประการในการพัฒนาปรับปรุงงานบริการภาครัฐ 

“Government Everywhere” 
1 

6 

“Fact-Based 

2 

“Performance as Priority” 

3 

“Innovation Driven Economy” 

4 

“Collaboration” 

7 

“Greater Satisfaction” 

5 

“Improved Transparency” 
Decision Making” 
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Two Most Important Factors : People and Public Servants 

ตัวอย่างกรณีศึกษา :  
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ตัวอย่างกรณีศึกษา :   รัฐ Ontario แคนาดา  
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ตัวอย่างกรณีศึกษา :   รัฐ Ontario แคนาดา  
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ตัวอย่างกรณีศึกษา :   รัฐ Ontario แคนาดา  



53 

ตัวอย่างกรณีศึกษา :   Australian Government 
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ตัวอย่างกรณีศึกษา :  UK Government 



55 




