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การขอการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก หน่วยงานต้นแบบท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฯ 
แนวทางการยกระดับส่วนราชการสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวก รวมถึงสาเหตุส าคัญท่ีท าให้หน่วยงานไม่ผ่าน
การตรวจประเมินฯ และประเด็นค าถาม-ค าตอบท่ีพบบ่อยซึ่งรวบรวมโดยฝ่ายเลขาคณะกรรมการศูนย์ราชการ
สะดวก  

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และ
การพัฒนาหน่วยงานท่ีสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายภายใต้รูปแบบของ 
“ศูนย์ราชการสะดวก” รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับหน่วยงานต่อไป 
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1     ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มา 
 1) การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2558 นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวง 
กรม และจังหวัด รวมท้ังรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง จัดให้มี “ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact 
Center : GECC)” เพื่อเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดการ
ให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนท่ีเดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ 
 2) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนด
เกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์บริการร่วม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนไว้ใน 2 มาตรา ดังนี้ 
  มาตรา 7 วรรคส่ี ก าหนดว่า “เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ส่วนราชการ
จัดใหม้ีศูนย์บริการร่วมเพื่อรับค าขอและช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
อนุญาตไว้ ณ ท่ีเดียวกันตามแนวทางท่ี ก.พ.ร. ก าหนด” 
  มาตรา 14 วรรคหนึ่ง ในกรณีจ าเป็นและสมควร เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดต้ังศูนย์รับค าขออนุญาต เพื่อท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการรับค าขอตามกฎหมายว่า
ด้วยการอนุญาตขึ้น 
 3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ท่ีส าคัญประการหนึ่งก าหนดให้มีการจัดต้ัง
ศูนย์บริการร่วม เพื่อลดระยะเวลาของประชาชนในการมาติดต่อราชการโดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อส่วน
ราชการหลายแห่ง เพื่อด าเนินการในเรื่องเดียวกัน และประชาชนสามารถติดต่อสอบถามงานท่ีเกี่ยวข้อง ณ ท่ี
แห่งเดียวได้ในทุกเรื่อง ดังนั้น ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้ค านึงถึงความต้องการ การอ านวยความ
สะดวก และความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก 
   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายนายกรัฐมนตรี ท่ีมุ่งเน้นให้ทุกส่วน
ราชการจัดให้มี “ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)” และเพื่อเป็นการ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดท าองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการยกระดับส่วนราชการสู่การเป็นศูนย์
ราชการสะดวก เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานท้ังส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการหน่วยงาน รวมถึงปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพการ
ให้บริการต่าง ๆ ท่ีสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ภายใต้รูปแบบของ 
“ศูนย์ราชการสะดวก” รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับหน่วยงานต่อไป 
1.2 วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางานสามารถบริหารจัดการปรับเปล่ียน
รูปแบบและคุณภาพการให้บริการประชาชน ภายใต้รูปแบบของ “ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy 
Contact Center : GECC)” ได้ 
 2) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับหน่วยงานไปสู่การรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ซึ่งจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นของ
ประชาชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับหน่วยงาน  
 



 

2     ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) 
 

ส่วนที่ 2 
กรอบการประเมินเพื่อขอรับการรบัรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
2.1 ความรู้เก่ียวกับการขอการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 

 1) ศูนย์ราชการสะดวกคืออะไร 
  “ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)” เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการ
ประชาชนท่ีมุ่งเน้นการอ านวยความสะดวก โดยมีมาตรฐานระบบงาน เช่ือมโยงการท างานร่วมกัน ส่งมอบ
บริการด้วยใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการ
ของภาครัฐ 
  แนวคิดส าคัญของการให้บริการในรูปแบบศูนย์ราชการสะดวก (GECC) มดัีงนี้ 
  1) สถานท่ี : เข้าถึงง่าย และสะดวกในการติดต่อ ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน 
  2) บุคลากร : มีจิตบริการ (Service Mind) การบริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  3) งานท่ีให้บริการ : สนองตอบความต้องการขั้นตอนการขอรับบริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความง่าย
และมีมาตรฐานในการบริการประชาชน 
 2) ปฏิทินการขอการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3) การสมัครขอการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 

 หน่วยงานที่สามารถสมัครขอรับการรับรองฯ  
- กอง/ส านักในส่วนกลาง 
- ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1-10 
- ส านักงานจัดหางานจังหวัด 76 จังหวัด 
- หน่วยงาน/จุดบริการท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการให้ค าแนะน าและการอ านวยความสะดวกแก่

ประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพในสังกัดของกรมการจัดหางาน 
 
 
 



 

3     ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) 
 

 การสมัคร 
หน่วยงานท่ีประสงค์สมัครขอรับการรับรองฯ ยื่นใบสมัครผ่านเว็บไซต์ “ศูนย์บริการประชาชน 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี” (www.psc.opm.go.th) โดยลงทะเบียนขอรับ User และ Password 
เพื่อเข้าสู่ระบบและกรอกข้อมูลใบสมัคร 

 เง่ือนไขการสมัคร 
หน่วยงาน เง่ือนไขการสมัคร 

หน่วยงานส่วนกลาง กระทรวง และกรม สมัครได้โดยตรง 
หน่วยงานส่วนกลางท่ีต้ังใน
ภูมิภาค 

สมัครได้โดยตรง และขอให้ผ่านการรับรองจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดก่อน กับแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 

หน่วยงานส่วนภูมิภาค จังหวัด อ าเภอ และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด สมัครได้
โดยตรง และขอให้ผ่านการรับรองจากจังหวัดก่อน 

หน่วยงานส่วนท้องถิ่น (1) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา สมัครได้โดยตรง 
(2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาล
เมือง สมัครได้โดยตรงและขอให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบด้วย 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมัครได้โดยตรง และขอให้ผ่านการรับรองจากรัฐวิสาหกิจ
ต้นสังกัด 

หน่วยงานอื่นใดของรัฐ สมัครได้โดยตรง 

2.2 เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก  แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 
ลักษณะ ดังนี้ 
 1) เกณฑ์ด้านกายภาพ  
  การประเมินด้านกายภาพและด้านสถานท่ี ซึ่งหน่วยงานผู้ขอรับการรับรองฯ จะต้องท าแบบประเมิน
ตนเอง (Self Checklist) จ านวน 13 ข้อ ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานท่ีหน่วยงานจะต้องด าเนินการให้ครบถ้วน  

ข้อที ่ การด าเนินการ มี ไม่มี 
1. เวลาเปิดให้บริการ : มีการให้บริการนอกเวลาราชการ หรือตามเวลา 

ท่ีสอดคล้องกับผลการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละพื้นท่ี 
เช่น  
  - วันจันทร์-ศุกร์ ในวันเวลาราชการ แต่เพิ่มเวลาพักเท่ียงหรือเวลา 
17.00 – 19.00 น. 
  - วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นต้น   

  

2. สถานท่ีบริการ : มีระบบการขนส่งท่ีเข้าถึงสถานท่ีบริการเพื่อให้สะดวก
ต่อการเดินทาง 

  

3. สถานท่ีบริการ : มีป้าย/สัญลักษณ์ บอกทิศทางหรือต าแหน่งในการเข้าถึง 
จุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจน 

  

4. สถานท่ีบริการ : มีการออกแบบสถานท่ีค านึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และ
ผู้สูงอายุ เช่น จุดให้บริการอยู่ ช้ัน 1 (กรณีไม่มีลิฟต์) มีทางลาดส าหรับ
รถเข็น มีพื้นท่ีว่างใต้เคาน์เตอร์ให้รถเข็นคนพิการสามารถเข้าได้โดยไม่มี
ส่ิงกีดขวาง เป็นต้น 
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ข้อที ่ การด าเนินการ มี ไม่มี 
5. พื้นท่ีให้บริการ : มีการออกแบบผังงาน และระบบการให้บริการระหว่าง  

“จุดก่อนเข้าสู่บริการ” และ “จุดให้บริการ” ที่อ านวยความสะดวก 
ท้ังส าหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว โดยค านึงถึงลักษณะและปริมาณงานท่ีให้บริการ 

  

6. พื้นท่ีให้บริการ : มีขนาดและพื้นท่ีใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับ (พื้นท่ี
ว่างด้านข้างส าหรับการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีสบาย) และออกแบบจัดวาง
เอกสารให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 

  

7. พื้นที่ให้บริการ : ในจุดที่ส าคัญหรืออันตรายมีการออกแบบหรือจัดให้
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากลท้ังขณะยืนหรือรถล้อเล่ือน 

  

8. พื้นท่ีให้บริการ : มีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ    
9. การจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ หรือส่ิงอ านวยความสะดวกอื่น ๆ : มีการ

จัดสรรส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีสอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการ 
ของผู้รับบริการ และความพร้อมของทรัพยากรท่ีมี เช่น น้ าด่ืม เก้าอี้ 
นั่งพักรอ เป็นต้น 

  

10. การจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ หรือส่ิงอ านวยความสะดวกอื่น ๆ : มีห้องน้ า
ท่ีสะอาด และถูกสุขลักษณะ 

  

11. ระบบคิว/จุดแรกรับ : มีการจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม   
12. ระบบคิว/จุดแรกรับ : มีจุดแรกรับ ในการช่วยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

เช่น คัดกรองผู้รับบริการ ให้ค าแนะน าในการขอรับบริการ หรือช่วยเตรียม
เอกสาร กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและ 
ลดระยะเวลารอคอย 

  

13. ระบบการประเมินความพึงพอใจ  : มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ  
ณ จุดให้บริการในรูปแบบท่ีง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการ 

  

 2) เกณฑ์เชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 2 ระดับ 
  - ระดับพื้นฐาน หมายถึง สัญลักษณ์    มี 34 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน รวม 34 คะแนน (หน่วยงานต้อง
ด าเนินการให้ครบทุกข้อ) 
  - ระดับขั้นสูง   หมายถึง สัญลักษณ์   มี 18 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน รวม 36 คะแนน (อย่างน้อย
หน่วยงานต้องด าเนินการให้ได้ 20 คะแนน) 
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หัวข้อ แนวทางการด าเนินงาน 

1. ก่อนเข้าสู่จุดให้บริการ 

1. การศึกษาความ
ต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ 

 
() 

 

1.1 มีการส ารวจ เพื่อให้ทราบความต้องการของผู้รับบริการ
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นท่ีให้บริการซึ่งต้องครอบคลุม
ประเด็น ดังนี้ 
- ประเภทงานบริการ 
- วันและเวลาเปิดให้บริการ 
- สถานท่ีให้บริการ  
- ความยาก-ง่ายในการเข้าถึงจุดบริการ 
- ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีส าคัญ 
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ 

 
() 

1.2  มี กา รวิ เ คร าะห์ผลการส าร วจและน า ไป ใ ช้ ใน 
การออกแบบระบบการให้บริการ   

2. งานบริการ  
() 

2.1 มีงานบริการ ณ ศูนย์ราชการสะดวก ครอบคลุมประเภท
งานดังนี้ 
- งานบริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
- งานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 
- งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์   

 
() 

2.2 มีงานบริการท่ีไม่ร้องขอส าเนาบัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านจากผู้มารับบริการ 

 
() 

2.3 งานบริการท่ีเหมาะสม / งานบริการอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับ 
ผลส ารวจความต้องการฯ 

3. สถานท่ีบริการ  
() 

 

3.1 มีการออกแบบอาคารหรือสถาน ท่ีให้มีอุปกรณ์  
ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงได้อย่างน้อย 11 รายการ ตามข้อ 5 ของกฎกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

4. การออกแบบระบบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
() 

4.1 มีการจัดล าดับข้ันตอนการบริการท่ีง่ายต่อการให้บริการ
และรับบริการ เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องรอคอยรับบริการนาน 

 
() 

4.2 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน/เจ้าของงาน 
เบอร์โทรติดต่อ และช่องทางการติดต่อไว้อย่างชัดเจน 

 
() 

4.3 มีการจัดท า คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย โดยมีการระบุขั้นตอน 
ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม และข้อมูลจ า เป็นส าหรับ          
การปฏิบัติงานไว้ในคู่มือฯ อย่างชัดเจน 

 
() 

4.4 การให้บริการไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตอบค าถาม 
รูปแบบการบริการของแต่ละจุด เป็นต้น 

 
() 

4.5 มีระบบแจ้งเตือนการให้บริการ และระบบการติดตาม
สถานะผู้รับบริการ เช่น การติดตามรอบเวลาการต่อใบอนุญาต
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หัวข้อ แนวทางการด าเนินงาน 
โดยการส่งข้อมูลแจ้งเตือนให้มาต่อใบอนุญาต หรือออกแบบ
ระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการเข้าตรวจสอบข้ันตอนสถานะ 
การรับบริการในงานท่ีไม่แล้วเสร็จในทันที เป็นต้น 

 
() 

4.6 มีระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์ 

 
() 

4 .7  มีแบบฟอร์มการขอรับบริการ ต่าง  ๆ ท่ีง่ ายและ 
ไม่ซ้ าซ้อน หรือใช้แบบฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ 

5. การจัดสรรบุคลากร  
() 

5.1 มีการวิเคราะห์ประเมินความต้องการด้านก าลังคน 
ท่ีจ าเป็น 

 
() 

 

5.2 มีการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมในการให้บริการ
ในช่วงพักทานอาหาร หรือช่วงเวลาท่ีมีผู้รับบริการเข้ามาใช้
บริการมาก  

 
() 

5.3 มีการสร้างส่ิงจูงใจแก่บุคลากรปฏิบัติงาน 

2. ระบบจุดให้บริการ 

6. บุคลากรด้านการบริการ 
 
 

 
() 

6.1 มีการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานท่ีจ าเป็น
และทันสมัยให้กับเจ้าหน้าท่ี เช่น จัดฝึกอบรม สัมมนาระดม
สมอง ศึกษาดูงาน เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ให้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีจิตบริการ 

 
() 

6.2 เจ้าหน้าท่ีได้รับการอบรมการใช้ระบบซอฟท์แวร์และ
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

 
() 

6.3 เจ้าหน้าท่ีสามารถให้บริการแทนกันได้ในงานบริการ
เบ็ดเสร็จจ านวนหนึ่ง 

 
() 

 

6.4 เจ้าหน้าท่ีมีทักษะในการให้บริการ ครอบคลุมเรื่อง
ส าคัญ ดังนี้ 
 - สามารถตอบค าถามพื้นฐานให้กับผู้รับบริการได้ 
 - สามารถแก้ไข/รับมือกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ตามมาตรฐาน
การให้บริการ 
- การส่ือสารและช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยไมตรีจิต 

 
() 

6 .5 เ จ้าหน้าท่ีสามารถริ เริ่มและพัฒนาการให้บริการ 
จนเกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ 

 
() 

6.6 เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด
ไว้ในแต่ละช่องทางของระบบ online ท่ีพัฒนาขึ้น 

7. ระบบการประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
() 

7.1 มีการน าผลส ารวจมาปรับปรุงงานบริการอย่างต่อเนื่อง 

 
() 

7.2 เกิดผลลัพธ์ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 



 

7     ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) 
 

หัวข้อ แนวทางการด าเนินงาน 
8. คุณภาพการให้บริการ 
และการจัดการขอร้องเรียน 

 
() 

 

8.1 วิธีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามมาตรฐานการให้บริการท่ีก าหนดไว้ 
ในคู่มือการปฏิบัติงาน) 

 
() 

 

8.2 มี ก ลไกการ รับฟั ง และตอบสนองข้อร้ อ ง เรี ยน 
ของผู้รับบริการ รวมท้ังระบบการติดตามและแก้ไขปัญหา 
ท่ีชัดเจน 

 
() 

8.3 กรณีเกิดข้อร้องเรียนในการให้บริการ ข้อร้องเรียนนั้น
ได้รับการแก้ไขจนเป็นท่ียุติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

9. ช่องทางการให้บริการ  
() 

 

9.1 มีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการให้บริการ การให้ปรึกษา  
รวมท้ังช่องทางการรับเรื่ องร้ องเรียนผ่านทางโทรศัพท์   
หรือ ศูนย์ Hotline หรือช่องทางอื่น ๆ  ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

3. ระบบสนับสนนุการให้บริการ 

10. ระบบการติดตามผล
การด าเนินงาน 

 
() 

 

10.1 มีการจัดท าแผนการติดตามผลการด าเนินการของ 
ศูนย์ราชการสะดวกท่ีชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อเรื่องท่ี
ติดตาม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลด าเนินการ 
และข้อเสนอการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
() 

10.2 มีระบบการติดตามการให้บริการท่ีชัดเจน ท้ังนี้ กรณี
เกิดปัญหาอาจมีการจัดชุดเฉพาะกิจลงไปในพื้นท่ีปัญหาตาม
ความเหมาะสม  

11. การแก้ไขปัญหาท่ีท้าทาย  
() 

11 .1 มีการค้นหาปัญหา/อุปสรรคของการให้บริการท่ี
เกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้น และน าไปแก้ไขปรับปรุงให้ 
การบริการดียิ่งขึ้น  

12. การทบทวนปรับปรุง
การด าเนินงาน  

 

 
() 

 

12.1 มีการน าผลจากการติดตามงานมาด าเนินการปรับปรุงงานจน
เกิดผลลัพธ์ท่ีดีอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการได้ถูกต้อง 
รวดเร็ว สามารถลดต้นทุน ลดการสูญเสียและเกิดคุณค่า 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 

 
() 

12.2 มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและ
ค้นหาข้อมูลได้ง่าย 
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13. การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และการจัดอบรม
เจ้าหน้าท่ี และผู้เกี่ยวข้อง 

 

() 

 

13 .1 การจัดอบรมทักษะการให้บริการท่ีทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่ อง  เ ช่น  การสร้างความสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการ          
การสร้างภาพลักษณ์การให้บริการ การสร้างจิตส านึกด้าน
การให้บริการ การศึกษาดูงาน เป็นต้น และมีการส่ือสาร
สร้างความเข้าใจให้แก่เ จ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับแนวทางการ
ปฏิบัติงานใหม่ เพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 

 
() 

 

13 .2  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกี่ ยวกับปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน และการปรับปรุงงาน รวมถึงการร่วมกันทบทวน
ระบบงานเพื่อออกแบบงานใหม/่สร้างนวัตกรรมในการให้บริการ 

14. บุคลากรด้านเทคนิค  
() 

 

 14 .1 เ จ้าหน้าท่ีด้านเทคนิคได้รับการอบรมหลักสูตร 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต้ังระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์ 
การซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์พื้นฐาน   

 
() 

 

 14.2 เจ้าหน้าท่ีด้านเทคนิคมีความสามารถ ดังนี้           
 - ตอบค าถามและแก้ปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ 
- อธิบายลักษณะปัญหาระบบเครือข่ายต่อเช่ือมเมื่อประสานงาน
กับบริษัทผู้ให้บริการ 

15. ระบบฐานข้อมูล  
() 

 

15.1 มีระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูล
สอดคล้องกับความต้องการใช้งานเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 

 
() 

 

15.2 มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ  
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าระบบฐานข้อมูลได้อย่างครอบคลุม 
ถูกต้อง และทันสมัย รวมถึงการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ไปใช้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการให้บริการต่อไป 

16. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
() 

 

16.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานในส่วน
ท่ีจ าเป็นได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย โดยการปฏิบัติตาม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือ 
แผนอื่นท่ีก าหนด 

 
() 

 

16 .2  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ผู้ปฏิบั ติงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถค้นหาข้อมูลการให้บริการได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องค าถาม ค าตอบ และวิธีการแก้ไขปัญหา 
ในแต่ละสถานการณ์ เพื่ อช่วยสนับสนุนการปฏิบั ติ งาน 
ของเจ้าหน้าท่ี 
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หัวข้อ แนวทางการด าเนินงาน 
17. การบูรณาการ
วางแผนระบบ 

 
() 

 

17.1 มีการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
สอดคล้องกับทรัพยากรท่ีมีจ ากัด โดยมีการเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน เพื่อลดความซ้ าซ้อนและความผิดพลาด 
ในการกรอกข้อมูล รวมท้ัง การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า 

18. การพัฒนาระบบการ
ให้บริการ online 

 
() 

 

18.1 มีการพัฒนาระบบการให้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงระบบ
การร้องเรียน ผ่านช่องทางท่ีเป็นระบบ online และมีการ
ก าหนดมาตรฐานการให้บริการในแต่ละช่องทางท่ีได้เปิด
ให้บริการไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ  เช่น  
- การติดต่อผ่านอีเมล์ มีการตอบกลับภายใน 24 ช่ัวโมง 
- การติดต่อผ่านระบบ Chat หรือ Line มีการตอบกลับภายใน 15 นาที 
- การติดต่อผ่าน Facebook มีการตอบกลับภายใน 1 ช่ัวโมง เป็นต้น 

19. เจ้าหน้าท่ีรับโทรศัพท์ 

 

 
() 

 

19.1 มีระบบ/แผนการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่
เจ้าหน้าท่ีรับโทรศัพท์อย่างชัดเจน โดยน าข้อมูลจากการ
ตร วจสอบ คุณภาพมา ใ ช้ ในการว าง แผนการอบรม
เจ้าหน้าท่ี รวมถึงมีการจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง และ
อบรมทุกครั้ง ท่ีมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการท างาน 
ผลผลิต และบริการ 

 
() 

 

19.2 มีการพัฒนาและดูแลรักษาระบบโทรศัพท์ของ
เจ้าหน้าท่ีรับโทรศัพท์ให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  - มีความพร้อมใช้งาน ซึ่งเป็นระบบท่ีมีคุณภาพ ใช้งานได้   
เสียงฟังชัดเจน 
  - สามารถประสานแจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ
ต่อไปได้ 
  - มีระบบเก็บข้อมูลของผู้รับบริการ เพื่อช่วยในการสืบค้น
ข้อมูลประวัติการขอรับบริการ    
  - มีการจัดท าฐานข้อมูลครอบคลุมข้อมูลท่ีผู้รับบริการ
สอบถาม และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

20. การพัฒนาระบบ 
Call center  

 
() 

 

 

 20 .1 มีการพัฒนาและดูแลรักษาระบบโทรศัพท์ของ  
Call center ให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
- สามารถเลือกติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีได้หรือประสานส่งต่อ 
 - มีระบบเก็บข้อมูลของผู้รับบริการ เพื่อช่วยในการสืบค้น
ข้อมูลประวัติการขอรับบริการ  
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 - มีการจัดท าฐานข้อมูลครอบคลุมข้อมูลท่ีผู้รับบริการ
สอบถาม และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 
() 

 

20 .2  มีการก าหนดมาตรฐานในการ ให้บริ การของ  
Call Center ไว้อย่างชัดเจน เช่น   
- โทรศัพท์ดังไม่เกิน 3 ครั้ง 
- อัตราสูงสุดท่ียอมให้สายหลุดไปไม่สามารถรับได้ในการ
ติดต่อครั้งแรก ไม่เกิน 5% 
- การให้บริการได้ส าเร็จในการติดต่อครั้งแรก 

 
() 

20.3 เจ้าหน้าท่ี Call center สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
ท่ีก าหนด  

21. การบริหารความ
ต่อเนื่องในการให้บริการท่ี
จ าเป็น 

 
() 

 

21 .1 มีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการ  
กรณีท่ีเกิดภาวะฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ โดยเตรียมทรัพยากรท่ี
ส าคัญเช่น สถานท่ีให้บริการส ารอง  บุคลากร  ข้อมูล
สารสนเทศคู่ค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เป็นต้น 

4. เง่ือนไขพิเศษเพิ่มเติม 
22. การขับเคล่ือนการ
ให้บริการด้วยนวัตกรรม 
 

 
() 

คิดค้นและแสวงหาวิธีการ หรือแนวทางใหม่ ๆ ท าให้เกิดผล
ในการปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะให้
สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีคุณภาพ 

23. การปรับเข้าสู่ความ
เป็นดิจิทัล (เกณฑ์เพื่อ
รองรับไทยแลนด์ 4.0) 
 

 
() 

- ให้บริการเช่ือมโยงแบบเรียลไทม์ในทุกเวลาและสถานท่ี 

- วิเคราะห์ข้อมูลท่ีซับซ้อนเพื่อช่วยการบริการให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการประชาชนได้ทุกท่ี ทุกเวลา  
ทุกช่องทาง ทุกอุปกรณ์ 

24. การพัฒนาศูนย์ราชการ
สะดวกสู่ความเป็นเลิศ 

 
() 

ระบุถึงลักษณะความโดดเด่นของศูนย์ราชการสะดวกท่ีมี
ความพิเศษมากกว่าศูนย์ราชการแห่งอื่น 
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  3) เกณฑ์ด้านผลลัพธ์ของหน่วยงานที่เห็นได้ในเชิงประจักษ์  ซึ่งจะแบ่งตามประเภทของหน่วยงาน 
2 ประเภท คือ ศูนย์ราชการท่ัวไป และโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล มี 30 คะแนน (อย่างน้อยหน่วยงานต้อง
ด าเนินการให้ได้ 16 คะแนน) 

 ศูนย์ราชการทั่วไป (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
แนวทางการด าเนินงาน (คะแนน) เกณฑก์ารประเมิน 

ความพึงพอใจของประชาชน 
ในการรับบริการ (10 คะแนน) 

ประเมินจาก 
1. การวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ในการรับบริการท่ีทางศูนย์ราชการสะดวกจัดท าข้ึน  
โดยมีผลเกินร้อยละ 80 (5 คะแนน) 
2. การสัมภาษณผ์ู้เข้ารับบริการ (5 คะแนน) 

ความสะดวกในการติดต่อราชการ  
โดยพิจารณาจาก ความรวดเร็ว ข้ันตอนสั้น  
เข้าถึงบริการได้หลายช่องทาง (10 คะแนน) 

ประเมินจาก 
1.การสร้างนวัตกรรมเพื่อการอ านวยความสะดวก 
ในการติดต่อราชการ โดยต้องมีการศึกษาความเจ็บปวด  
(Pain point) และความต้องการ (Need) ของประชาชน 
ในการเข้ารับบริการ (5 คะแนน) 
2. ประเมินจากผลลัพธ์ ณ สถานท่ีด าเนินการผ่าน 
การสัมภาษณ์ และการสังเกต ( 5 คะแนน) 

การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการ
ประชาชน จนท าให้สามารถใช้บริการได้จากทุกท่ี
ทุกเวลา การติดตามสถานะงานบริการได้ ระบบ
การร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  
(10 คะแนน) 

ประเมินจาก 
1. น านวัตกรรมช่วยในการให้บริการประชาชน จนท าให้
สามารถใช้บริการได้จากทุกท่ีทุกเวลา การติดตามสถานะงาน
บริการได้ ระบบการร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยต้องมี
การศึกษาความเจ็บปวด (Pain point) และความต้องการ 
(Need)  
ของประชาชนในการเข้ารับบริการ (5 คะแนน) 
2. ประเมินจากจ านวนผู้ใช้บริการดังกล่าว (5 คะแนน  
หากมีผู้ใช้งานระบบดังกล่าวเกินร้อยละ 30 ของจ านวน
ผู้รับบริการ) 

 
 โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

แนวทางการด าเนินงาน (คะแนน) เกณฑก์ารประเมิน 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ในการรับบริการ (8 คะแนน) 

ประเมินจาก 
1. การวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ในการรับบริการท่ีทางศูนย์ราชการสะดวกจัดท าข้ึน  
โดยมีผลเกินร้อยละ 80 (4 คะแนน) 
2. การสัมภาษณผ์ู้เข้ารับบริการ ( 4 คะแนน) 

การได้รับมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดคุณภาพการ
ให้บริการ (8 คะแนน) 

ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Hospital 
Accreditation-HA) หรือมาตรฐานเทียบเคียง (8 คะแนน) 

ลดความแออัดในการรับบริการ โดยมี 
การออกแบบระบบงานท่ีช่วยใน 
การให้ข้อมูล การจัดระบบคิว   

ประเมนิจาก 
1. การมีนวัตกรรมใหม่เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ 
โดยมีการออกแบบระบบงานท่ีช่วยในการให้ข้อมูล  
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แนวทางการด าเนินงาน (คะแนน) เกณฑก์ารประเมิน 
การให้การส่งต่อผู้รับบริการไปยัง 
แผนกต่าง ๆ มีความคล่องตัว (7 คะแนน) 

การจัดระบบคิว การให้การส่งต่อผู้รับบริการไปยังแผนกต่าง ๆ 
มีความคล่องตัว (4 คะแนน) 
2. การสังเกตและสัมภาษณ์ ณ สถานท่ีให้บริการ (3 คะแนน) 

การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการ
ประชาชน จนท าให้สามารถใช้บริการได้จากทุกท่ี
ทุกเวลา การติดตามสถานะงานบริการได้ ระบบ
การร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ (7 คะแนน) 

 

ประเมินจาก 
1. น านวัตกรรมช่วยในการให้บริการประชาชน จนท าให้
สามารถใช้บริการได้จากทุกท่ีทุกเวลา การติดตามสถานะ 
งานบริการได้ ระบบการร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยต้อง 
มีการศึกษาความเจ็บปวด (Pain point) และความต้องการ 
(Need) ของประชาชนในการเข้ารับบริการ (4 คะแนน) 
2. ประเมินจากจ านวนผู้ใช้บริการดังกล่าว (3 คะแนน หากมี
ผู้ใช้งานระบบดังกล่าวเกินร้อยละ 30 ของจ านวน
ผู้รับบริการ) 

 2.3 วิธีการตรวจประเมิน 3 ขั้นตอน 
  1) ตรวจประเมินคัดกรองเอกสารตามเกณฑ์การประเมิน 
  2) ตรวจประเมินในพื้นท่ีหน่วยงาน 
  3) พิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการ 
 2.4 การให้สิ่งจูงใจ  
  หน่วยงานท่ีผ่านการตรวจประเมินจะได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก เป็นระยะเวลา  
3 ปี นับจากปีท่ีสมัคร รวมถึงจะได้รับรางตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก และโล่รางวัลศูนย์ราชการสะดวก 
โดยแบ่งระดับมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ตราสัญลักษณ์ และโล่รางวัล ระดับมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 

 

 ตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวกระดับพื้นฐาน  
 ผลคะแนนที่ได้ 70 – 79 คะแนน 
 เง่ือนไข 
- เกณฑ์ด้านกายภาพ และ เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน ต้องด าเนินการให้

ครบถ้วน 
- เกณฑ์ขั้นสูง อย่างน้อยต้องด าเนินการให้ได้ 20 คะแนน 
- เกณฑ์ด้านผลลัพธ์ อย่างน้อยต้องด าเนินการให้ได้ 16 คะแนน 

 

 ตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวกระดับก้าวหน้า 
 ผลคะแนนที่ได้ 80 - 89 คะแนน 
 เง่ือนไข 
- เกณฑ์ด้านกายภาพ และ เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน ต้องด าเนินการให้

ครบถ้วน 
- เกณฑ์ขั้นสูง อย่างน้อยต้องด าเนินการให้ได้ 20 คะแนน 
- เกณฑ์ด้านผลลัพธ์ อย่างน้อยต้องด าเนินการให้ได้ 16 คะแนน 
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ตราสัญลักษณ์ และโล่รางวัล ระดับมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 

 

 ตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวกระดับเป็นเลิศ 
 ผลคะแนนที่ได้ 90 - 100 คะแนน 
 เง่ือนไข 
- เกณฑ์ด้านกายภาพ และ เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน ต้องด าเนินการให้

ครบถ้วน 
- เกณฑ์ขั้นสูง อย่างน้อยต้องด าเนินการให้ได้ 20 คะแนน 
- เกณฑ์ด้านผลลัพธ์ อย่างน้อยต้องด าเนินการให้ได้ 16 คะแนน 

 
 2.5 ขั้นตอนการขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact 
Center : GECC) 
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ส่วนที่ 3 
หน่วยงานต้นแบบที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 

 
 การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก เริ่มมีการด าเนินการมาต้ังแต่ปี  
พ.ศ. 2559 โดยมีหน่วยงานท่ีขอรับการการรับรองมาตรฐานท้ังหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ดังนี้ 
 3.1 การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2559 

 มีหน่วยงานสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จ านวน 119 ศูนย์ 
 มีหน่วยงานผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จ านวน  41 ศูนย์ โดยแบ่งเป็น 

    - หน่วยงานส่วนกลาง   จ านวน  6 ศูนย์ 
    - หน่วยงานส่วนภูมิภาค   จ านวน  5 ศูนย์ 
    - หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 30 ศูนย์ 
 3.2 การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2560 

 มีหน่วยงานสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จ านวน 431 ศูนย์ 
 มีหน่วยงานผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จ านวน  242 ศูนย์ โดยแบ่งเป็น 

    - หน่วยงานส่วนกลาง   จ านวน 52  ศูนย์ 
    - หน่วยงานส่วนภูมิภาค   จ านวน 33  ศูนย์ 
    - หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 156 ศูนย์ 
    - หน่วยงานอื่นใดของรัฐ จ านวน   1  ศูนย์ 

 โดยในปีนี้ “ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่” ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ซึ่งถือเป็น
หน่วยงานแรกในสังกัดกรมการจัดหางานท่ีผ่านการรับรองและได้รับโล่รางวัลดังกล่าว 
 3.3 การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 มีหน่วยงานสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จ านวน 541 ศูนย์ 
 มีหน่วยงานผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จ านวน  385 ศูนย์ โดยแบ่งเป็น 

    - หน่วยงานส่วนกลาง   จ านวน 55 ศูนย์ 
    - หน่วยงานส่วนภูมิภาค   จ านวน 79  ศูนย์ 
    - หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 251 ศูนย์ 
   โดยในปีนี้ “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart job center)” ณ กรมการจัดหางาน 
ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ซึ่งถือเป็นอีกหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานท่ีผ่านการรับรองและได้รับโล่
รางวัลดังกล่าว 
 3.4 การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 มีหน่วยงานสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จ านวน 1,262 ศูนย์ 
 มีหน่วยงานผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จ านวน  340 ศูนย์ โดยแบ่งเป็น 

    - หน่วยงานส่วนกลาง   จ านวน 16 ศูนย์ 
    - หน่วยงานส่วนภูมิภาค   จ านวน 88  ศูนย์ 
    - หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 236 ศูนย์ 
   โดยในปีนี้ “ศูนย์บริการจัดหางาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น”ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฯ “ระดับก้าวหน้า” 
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ส่วนที่ 4 
แนวทางการยกระดบัส่วนราชการสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวก 

 
  จากการเปิดรับสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกของ
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจะเห็นได้ว่ามีส่วนราชการต่าง ๆ สมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานฯ 
เป็นจ านวนมาก ซึ่งปัจจุบันกรมการจัดหางานยังคงมีเพียง 3 หน่วยงานเท่านั้นท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน
ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานสามารถยกระดับการให้บริการท่ีมีคุณภาพและ 
ก้าวไปสู่การรับรองมาตรฐานการเป็นศูนย์ราชการสะดวกมากยิ่งขึ้น กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงได้รวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานท่ีได้ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ ซึ่งถือเป็น “best practice” ได้แก่ ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย และส านักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น มาจัดท า 
แนวทางการยกระดับส่วนราชการสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวก เพื่อเป็นคู่มือให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
กรมการจัดหางานใช้เป็นแนวทางในการยกระดับบริการของหน่วยงานไปสู่การขอการรับรองมาตรฐาน 
ศูนย์ราชการสะดวกต่อไป 
 4.1 การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (ออนไลน์) 
  1) เข้าสู่เว็บไซต์ www.psc.opm.go.th และคลิกปุ่มสมัคร GECC ออนไลน์ บริเวณเมนูทางด้านขวา
ของหน้าจอ 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2) ระบบจะแสดงหน้าจอระบบ GECC Online ให้คลิก ลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียน User และ 
Password เข้าสู่ระบบการสมัครออนไลน์ 
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  3) กรอกข้อมูลผู้ประสานงานของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4) ใส่ Email และ Password ท่ีลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้าสู่ระบบ GECC และกดเข้าสู่ระบบ 
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  5) คลิก สร้างใบสมัครศูนย์ราชการสะดวก 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6) กรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
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  7) เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งเลขท่ีใบสมัครและช่ือศูนย์ราชการสะดวก จากนั้นให้
คลิก กรอกข้อมูลใบสมัคร 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  8) กรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วคลิก บันทึกข้อมูล ท้ังนี้ สามารถแก้ไขข้อมูลได้จนกว่าจะคลิก 
ส่งใบสมัครโดยข้อมูลท่ีจะต้องกรอก มีดังนี้ 
   8.1) Self-Checklist หน่วยงานจะต้องดาเนินการให้ครบถ้วน โดยให้เลือก มี หรือ ไม่มี 
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   8.2) เกณฑ์คุณภาพ ประกอบด้วย เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน ท้ังหมด 34 ข้อ เกณฑ์ขั้นสูง 
ท้ังหมด 18 ข้อ 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  9) เมื่อกรอกข้อมูล Self Checklist และเกณฑ์คุณภาพ ครบถ้วนแล้ว คลิก ยืนยันส่งใบสมัคร 
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  10)  เมื่อกดส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนเพื่อยืนยันการสมัคร หากกดยืนยันแล้ว จะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11)  ระบบจะแจ้งเตือนการสมัครเสร็จสมบูรณ์ ท้ังนี้ หน่วยงานสามารถพิมพ์ใบสมัครของตนเองได้ 
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 4.2 แนวทางการกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร 
 แบบฟอร์มเกณฑ์ด้านกายภาพ : แบบประเมินตนเอง (Self Checklist) จ านวน 13 ข้อ  

โดยมีค าตอบให้เลือก 2 ค าตอบ คือ “มี”/ “ไม่มี” ซึ่งหากหน่วยงานมีการปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
ให้เลือกตอบ “มี” หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินให้เลือกตอบ “ไม่มี” ท้ังนี้ เงื่อนไขในการสมัครระบุว่า 
เกณฑ์ด้านกายภาพเป็นเงื่อนไขพื้นฐานท่ีหน่วยงานจะต้องด าเนินการให้ครบถ้วน ดังนั้น การกรอกแบบประเมิน
ตนเอง (Self Checklist) หน่วยงานจะต้องเลือกตอบ “มี” เท่านั้น ซึ่ งรายละเอียดแบบประเมินและ 
แนวทางการด าเนินการเพื่อยกระดับส่วนราชการให้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ด้านกายภาพ มีดังนี้ 

 ข้อที่ 1 : เวลาเปิดให้บริการ : มีการให้บริการนอกเวลาราชการ หรือตามเวลาท่ีสอดคล้องกับ
ผลการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละพื้นท่ี เช่น วันจันทร์-ศุกร์ ในวันเวลาราชการ แต่เพิ่มเวลา
พักเท่ียงหรือเวลา 17.00 – 19.00 น. หรือวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นต้น  

 แนวทางการด าเนินการ :  
    - หน่วยงานควรมีการส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการเกี่ยวกับวัน 
และเวลาเปิดให้บริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเปิดให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ส่วนใหญ่ในแต่ละพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
    - หน่วยงานควรเพิ่มเวลาการให้บริการโดยไม่มีการหยุดพักเท่ียง 
    - จัดท าค าส่ังมอบหมายเจ้าหน้าท่ีอยู่เวรให้บริการในช่วงเวลาพักเท่ียง 12.00 – 13.00 น.
    - กรณีมีการเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ หากมีกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุจ าเป็น ฉุกเฉิน 
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการเป็นส าคัญ ให้หน่วยงานจัดท าค าส่ังมอบหมายเจ้าหน้าท่ีอยู่เวร
ให้บริการในวัน เวลา ดังกล่าว โดยต้องระบุวัน และเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 
  ข้อที่ 2 : สถานที่บริการ : มีระบบการขนส่งท่ีเข้าถึงสถานท่ีบริการเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทาง 

 แนวทางการด าเนินการ : หน่วยงานควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการเดินทางมาติดต่อรับ
บริการผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน ส่ือออนไลน์ แผ่นพับ เป็นต้น โดยจะต้องระบุ
รายละเอียดวิธีการเดินทางท่ีชัดเจน ดังนี้ 

 - ระบบการขนส่งสาธารณะท่ีผ่านหน่วยงาน เช่น รถเมล์ รถสองแถว โดยต้องระบุสายรถ 
หรือเส้นทางวิ่งของรถด้วย 

 - รถจักรยานยนต์รับจ้าง ต้องระบุบริเวณท่ีต้ังวินในจุดส าคัญ ๆ ท่ีจะเดินทางมายังหน่วยงาน 
เช่น วินบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ รวมถึงระบุอัตราค่าบริการโดยประมาณ 

 - จัดพื้นท่ีจอดรถส าหรับผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานท้ังท่ีจอดรถคนท่ัวไป และท่ีจอดรถ
คนพิการ 
 ข้อที่ 3 : สถานที่บริการ : มีป้าย/สัญลักษณ์ บอกทิศทางหรือต าแหน่งในการเข้าถึงจุด
ให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจน 
 แนวทางการด าเนินการ :  
 - ควรมีผังแสดงจุดให้บริการของหน่วยงาน หรือป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือต าแหน่ง
ของจุดให้บริการทุกจุดตามล าดับข้ันตอนอย่างชัดเจน สังเกตเห็นได้ง่าย เพื่อลดความสับสนของผู้รับบริการ 
 - ควรมีป้ายน าทางผู้รับบริการมายังหน่วยงาน 

 - ควรจัดท าแผนท่ีต้ังหน่วยงานท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 - ควรมีการปักหมุดจุดให้บริการใน Application Citizen Info 
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 ข้อที่ 4 : สถานที่บริการ : มีการออกแบบสถานท่ีค านึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ 
เช่น จุดให้บริการอยู่ช้ัน 1 (กรณีไม่มีลิฟต์) มีทางลาดส าหรับรถเข็น มีพื้นท่ีว่างใต้เคาน์เตอร์ให้รถเข็นคนพิการ
สามารถเข้าได้โดยไม่มีส่ิงกีดขวาง เป็นต้น 
 แนวทางการด าเนินการ :  
 - ควรออกแบบจุดให้บริการให้เหมาะสมส าหรับรองรับผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ 
เช่น จัดให้มีพื้นท่ีว่างเพียงพอส าหรับรถเข็นคนพิการเข้าได้โดยไม่มีส่ิงกีดขวาง ประตูทางเข้าส านักงานท่ีสะดวก 
มีลิฟต์ มีทางลาดส าหรับรถเข็นคนพิการ ทางเดิน/บันไดมีราวจับเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้พิการทางสายตา 
ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ 
 - ควรมีห้องน้ าส าหรับให้บริการคนพิการ และผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 
 - ควรมีช่องทางพิเศษและเจ้าหน้าท่ีเฉพาะส าหรับให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุ 
 ข้อที่ 5 : พื้นที่ให้บริการ : มีการออกแบบผังงาน และระบบการให้บริการระหว่าง “จุดก่อน
เข้าสู่บริการ” และ “จุดให้บริการ” ท่ีอ านวยความสะดวกท้ังส าหรับเจ้าหน้าท่ีและประชาชน เพื่อให้สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยค านึงถึงลักษณะและปริมาณงานท่ีให้บริการ  
 แนวทางการด าเนินการ :  
 - ควรจัดท าป้ายแนะน าบริการหลักท้ังหมดของหน่วยงาน พร้อมท้ังแสดงผังขั้นตอน/
กระบวนการให้บริการต่าง ๆ ท่ีชัดเจน เข้าใจได้ง่าย และติดต้ังป้ายดังกล่าวไว้ในจุดท่ีผู้รับบริการสามารถ
สังเกตเห็นได้อย่างสะดวกและชัดเจน 
 - ควรจัดให้มีเคาเตอร์/จุดประชาสัมพันธ์บริเวณประตูทาง เข้าหน่วยงานหรือในจุดท่ี
ผู้รับบริการสังเกตเห็นได้ทันทีเมื่อผ่านเข้าประตูส านักงาน ส าหรับให้ค าแนะน าและคัดกรองผู้รับบริการก่อนเข้า
สู่จุดให้บริการต่าง ๆ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วท้ังต่อเจ้าหน้าท่ีและผู้รับบริการ ท้ังนี้ควรออกแบบจุด
ให้บริการแต่ละประเภทออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อลดความสับสนของผู้รับบริการ 
 ข้อที่ 6 : พื้นที่ให้บริการ : มีขนาดและพื้นท่ีใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับ (พื้นท่ีว่างด้านข้าง
ส าหรับการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีสบาย) และออกแบบจัดวางเอกสารให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว  
 แนวทางการด าเนินการ :  
 - ควรจัดสรรพื้นท่ีใช้งาน ณ จุดให้บริการ ให้เจ้าหน้าท่ีสามารถใช้งานได้สะดวกโดยมีพื้นท่ี
เพียงพอส าหรับการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีสบายและง่ายต่อการเอื้อมหยิบจับวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการ  
 - ควรจัดสรรพื้นท่ีส าหรับจัดวางเอกสาร อุปกรณ์ท่ีเพียงพอ เป็นสัดส่วน สะดวกต่อการใช้งาน 
ซึ่งจะช่วยให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 
 ข้อที่ 7 : พื้นที่ให้บริการ : ในจุดท่ีส าคัญหรืออันตรายมีการออกแบบหรือจัดให้สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากลท้ังขณะยืนหรือรถล้อเล่ือน 
 แนวทางการด าเนินการ :  
 - ควรติดต้ังป้ายเตือนในบริเวณท่ีเป็นจุดอันตราย เช่น ในบริเวณท่ีติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง  
เตือนห้ามใช้ลิฟต์ขณะฝนตกหนัก หรือในบริเวณท่ีเป็นทางลาดชัน มีส่ิงกีดขวางท่ีก่อให้เกิดอันตราย เป็นต้น 
 - ออกแบบการติดต้ังอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีส าคัญท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
เพื่อช่วยลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ท่ีไม่คาดคิด เช่น มีการติดต้ังกล้องวงจรปิดภายใน/ภายนอก 
ตัวอาคาร มีการติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงให้ใช้งานได้สะดวก ติดต้ังสันญาณเตือนภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 
ในบริเวณท่ีจ าเป็น เป็นต้น 
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 ข้อที่ 8 : พื้นที่ให้บริการ : มีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ 
 แนวทางการด าเนินการ :   
 - พื้นท่ีให้บริการต้องมีแสงสว่างเพียงพอตามมาตรฐาน 
 - ควรส ารวจและเปล่ียนหลอดไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อมีการช ารุดอย่างสม่ าเสมอ 
 ข้อที่ 9 : การจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ : มีการจัดสรรส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีสอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ และความพร้อมของทรัพยากรท่ีมี 
เช่น น้ าด่ืม เก้าอี้นั่งพักรอ เป็นต้น  
 แนวทางการด าเนินการ :   
 - ควรมีการส ารวจความต้องการ/ความพึงพอใจเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีหน่วยงานได้จัดเตรียมไว้ให้กับผู้รับบริการ 
 - ควรมีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกให้เหมาะสม เพียงพอ และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ เช่น โต๊ะเขียนค าร้อง/แบบฟอร์มต่าง ๆ ตัวอย่างการกรอก
แบบฟอร์มต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องเขียน เก้าอี้นั่งพักรอรับบริการ น้ าด่ืม หนังสือพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ผู้รับบริการท่ีต้องการใช้บริการต่าง ๆ ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ สถานท่ีจอดรถ เป็นต้น 
 ข้อที่ 10 : การจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ  : มีห้องน้ าท่ี
สะอาด และถูกสุขลักษณะ 
 แนวทางการด าเนินการ :  ควรมีห้องน้ าท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะ ไม่มีกล่ินเหม็น  
มีกระดาษช าระ ถังขยะ เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย รวมถึงแยกประเภทของห้องน้ าเป็นชาย/หญิง/ 
คนพิการ และมีป้ายบอกประเภทของห้องน้ าอย่างชัดเจน  
 ข้อที่ 11 : ระบบคิว/จุดแรกรับ : มีการจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม 
 แนวทางการด าเนินการ :  ควรจัดให้มีระบบคิวผู้รับบริการตามล าดับก่อนหลัง เพื่อให้บริการ
อย่างเป็นธรรม  
 ข้อที่ 12 : ระบบคิว/จุดแรกรับ : มีจุดแรกรับ ในการช่วยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น  
คัดกรองผู้รับบริการ ให้ค าแนะน าในการขอรับบริการ หรือช่วยเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริการและลดระยะเวลารอคอย 
 แนวทางการด าเนินการ :   
 - ควรจัดให้มีจุดแรกรับซึ่งอาจรวมไว้กับจุดประชาสัมพันธ์ก็ได้ เพื่อเป็นจุดท่ีคอยต้อนรับผู้มา
รับบริการ ช่วยเหลือ แนะน าบริการ และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ก่อนเข้าสู่จุดรับบริการต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ และลดความสับสนในการมาขอรับบริการ ซึ่งอาจท าให้เกิดความยุ่งยาก
ล่าช้า และเกิดความไม่สะดวกต่อท้ังเจ้าหน้าท่ีและผู้รับบริการ 
 - ควรจัดเจ้าหน้าท่ีประจ าจุดแรกรับ ท่ีมีจิตบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส และมีทักษะความรู้ใน
บริการต่าง ๆ ของส านักงานเป็นอย่างดี สามารถให้ค าแนะน าข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว รวมถึง
ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการคัดกรองตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ของผู้รับบริการก่อนส่งต่อไปยัง
จุดบริการต่าง ๆ  
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 ข้อที่ 13 : ระบบการประเมินความพึงพอใจ : มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ
ในรูปแบบท่ีง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการ 
 แนวทางการด าเนินการ :   
 - ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดรับบริการ ในรูปแบบท่ีง่ายและ
สะดวกต่อผู้รับบริการ เช่น  
  1) ต้ังกล่องวัดความพึงพอใจโดยท าเป็น 2 ช่อง คือ พอใจ และไม่พอใจ เมื่อผู้รับบริการ
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้วให้หย่อนบัตรคิวในกล่องวัดความพึงพอใจในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นวิธีการท่ีสะดวก และง่ายต่อผู้รับบริการ รวมถึงท าได้ง่าย ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน 
  2) ท าแบบส ารวจความพึงพอใจ โดยมีข้อค าถามท่ีกระชับ สอบถามถึงความพึงพอใจต่อ
การรับบริการต่าง ๆ ซึ่งไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ  
  3) เครื่องประเมินความพึงพอใจแบบอัตโนมัติ ซึ่งผู้รับบริการสามารถเลือกกดระดับความ
พึงพอใจในการรับบริการได้ทันทีหลังรับบริการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการประเมินแบบนี้สะดวก รวดเร็ว แต่มีข้อเสีย 
คือ มีราคาค่อนข้างสูง 
 - เมื่อท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการแล้ว ควรต้องมีการประเมินวิเคราะห์ความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ โดยจัดท าเป็นสถิติรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รวมถึงสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะและ
ความต้องการต่าง ๆ ของผู้รับบริการ (ควรจัดท าผลการวิเคราะห์ในรูปเอกสารหลักฐานและเสนอผู้บริหาร
ทราบ) 
 - ประชุม หารือ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาบริการเพื่อสนองตอบความ
ต้องการของผู้รับบริการให้ได้ประโยชน์สูงสุด (ควรจัดท าสรุปแนวทางการแก้ไข และพัฒนาเป็นเอกสาร เสนอ
ผู้บริหารรับทราบ และควรมีการเก็บภาพถ่ายในการประชุม หารือ ภาพถ่ายเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการพัฒนา
บริการ หรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ) 

 แบบฟอร์มด้านเกณฑ์คุณภาพ : หน่วยงานจะต้องพิจารณาเกณฑ์การประเมินในแต่ละข้อ
และหากหน่วยงานมีการบริหารจัดการหรือมีการด าเนินการให้บริการประชาชนเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
ให้คลิกเมาส์ท่ี  ตามภาพตัวอย่างด้านล่าง เพื่อเลือกตอบเกณฑ์การประเมินในข้อนั้น โดยหน่วยงานจะต้อง
อธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการอย่างกระชับ ชัดเจน และเป็นรูปธรรม พร้อมท้ังแนบภาพถ่ายประกอบ 
เป็นหลักฐาน (ถ้ามี) ในระบบด้วย ซึ่งแบบฟอร์มด้านเกณฑ์คุณภาพ แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
    - ระดับพื้นฐาน หมายถึง ข้อค าถามของเกณฑ์การประเมินท่ีมีสัญลักษณ์  ก ากับอยู่ประจ า
แต่ละข้อ มีจ านวน 34 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน รวม 34 คะแนน ส าหรับเกณฑ์การประเมินระดับพื้นฐานดังกล่าว
หน่วยงานจ าเป็นต้องด าเนินการให้ครบทุกข้อ  

       ตัวอย่าง   

    - ระดับขั้นสูง   หมายถึง ข้อค าถามของเกณฑ์การประเมินท่ีมีสัญลักษณ์  ก ากับอยู่ประจ า
แต่ละข้อ มีจ านวน 18 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน รวม 36 คะแนน ส าหรับเกณฑ์การประเมินระดับขั้นสูงดังกล่าว
อย่างน้อยหน่วยงานจะต้องด าเนินการให้ได้ 20 คะแนนขึ้นไป 

   ตัวอย่าง  
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  รายละเอียดแบบประเมินและแนวทางการด าเนินการ  เพื่อยกระดับส่วนราชการ รวมถึงตัวอย่าง
การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการอย่างกระชับ ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ให้ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์ด้านคุณภาพ มีดังนี้ 

  ก่อนเข้าสู่จุดให้บริการ 

 1. การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ 
    () ข้อ 1.1 : มีการส ารวจ เพื่อให้ทราบความต้องการของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย
ในแต่ละพื้นท่ีให้บริการซึ่งต้องครอบคลุมประเด็น ดังนี้ 

   - ประเภทงานบริการ 
   - วันและเวลาเปิดให้บริการ 
   - สถานท่ีให้บริการ  
   - ความยาก-ง่ายในการเข้าถึงจุดบริการ 
   - ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีส าคัญ 
   - การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ 

    แนวทางการด าเนินการ : หน่วยงานจะต้องมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ
ท่ีมาใช้บริการขอหน่วยงานจ าแนกตามประเภทงานบริการท่ีมีท้ังหมดของหน่วยงานให้ครอบคลุมทุกประเด็น  
ท่ีกล่าวข้างต้น และจะต้องน าผลมาวิเคราะห์แยกตามประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการ และน ามาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องตามความต้องการดังกล่าว 
    การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  
    -  ควรอธิบายผลการวิเคราะห์ผลส ารวจแยกตามประเด็นของเกณฑ์การประเมินในข้อ 1.1 
ให้ครบถ้วนท้ัง 6 ประเด็น เช่น จากการประมวลผลส ารวจ สรุปได้ดังนี้ 1) ประเภทงานบริการ พบว่า
ผู้รับบริการร้อยละ 85 เห็นว่าการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการอ านวยความสะดวก ท าให้ได้รับข้อมูลท่ีตรง
ตามความต้องการและเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 2) สถานท่ีให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการร้อยละ 90  
เห็นว่ามีความสะอาด สวยงาม มีความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เป็นต้น 
    () ข้อ 1.2 : มีการวิเคราะห์ผลการส ารวจและน าไปใช้ในการออกแบบระบบการ

ให้บริการ   
    แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรน าผลการวิเคราะห์ผลการส ารวจความ
ต้องการในข้อ 1.1 รวมถึงรวบรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้รับบริการท่ีได้จากผลการส ารวจ มาใช้ในการ
วางแผนปรับปรุง พัฒนาการออกแบบการให้บริการ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจสูงสุด 
    การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรอธิบายให้เห็นถึงการปรับปรุง 
พัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน มีการวางแผนการด าเนินงานให้เห็นชัดเจน รวมถึงควรอธิบายให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ของผลการด าเนินงานอย่างรูปธรรม  เช่น มีการศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ โดยมี
การส ารวจจากหลายวิธี ได้แก่ การแจกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการต้ังกล่องรับความคิดเห็น ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ผลการส ารวจดังกล่าว ส่งผลให้มีการปรับปรุงการให้บริการต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น การติดต้ัง wifi  
การสร้างห้องน้าสาหรับคนพิการ การเพิ่มท่ีจอดรถสาหรับผู้มาติดต่อ และการเพิ่มช่องทางการให้บริการ  
เป็นต้น ซึ่งอาจมีการแนบภาพถ่ายประกอบค าอธิบายร่วมด้วย 
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    2. งานบริการ 

   () ข้อ 2.1 : มีงานบริการ ณ ศูนย์ราชการสะดวก ครอบคลุมประเภทงานดังนี้ 
    - งานบริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
    - งานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 
    - งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์   

   แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรต้องมีงานบริการต่าง ๆ ท่ีรองรับและครอบคลุม
ง าน บ ริ ก า ร ต าม ภ า ร กิ จ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น  ง าน บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 
ทุกหน่วยงาน งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยจะต้องมีการด าเนินงานท่ีชัดเจน มีกระบวนการขั้นตอนท่ี
ชัดเจน เหมาะสม 
   การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรอธิบายถึงงานบริการต่าง ๆ  
ท่ีหน่วยงานมีให้บริการ โดยควรอธิบายจ าแนกตามประเภทงาน 3 ประเภทตามเกณฑ์การประเมิน 
ข้อ 2.1 เช่น 1) มีงานบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้ บริการจัดหางานในประเทศ บริการจัดหางาน
ต่างประเทศ บริการแนะแนวอาชีพ ฯลฯ 2) มีงานบริการข้อมูลข่าวสาร โดยการจัดคอมพิวเตอร์ให้ผู้รับบริการ
สามารถ สืบค้นข้อมูลข่าวสารของทุกหน่วยงานได้ตามต้องการ 3) มีบริการงานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค กล่องรับความคิดเห็น จุดรับเรื่องร้องทุกข์ เป็นต้น  
   () ข้อ 2.2 : มีงานบริการท่ีไม่ร้องขอส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านจาก 
ผู้มารับบริการ 
    แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริการได้รับรู้
อย่างท่ัวถึงผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทุกช่องทาง ว่ามีงานบริการใดบ้างท่ีไม่ร้องขอส าเนาบัตรประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านจากผู้มารับบริการ  
    การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรอธิบายโดยอ้างอิงจากประกาศ
กรมการจัดหางาน เรื่อง การยกเลิกการเรียกส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งห้าม 
มิให้เรียกส าเนาเอกสารดังกล่าวจากผู้มารับบริการในทุกบริการตามกฎหมายท่ีอยู่ในอ านาจของกรม รวมถึง
หน่วยงานจะต้องอธิบายวิธีการให้บริการแก่ผู้มารับบริการในกรณีไม่เรี ยกส าเนาบัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น ผู้มาติดต่อรับบริการจัดหางานในประเทศผ่านศูนย์บริการจัดหางาน  
เพื่อคนไทยสามารถยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนเพียงใบเดียว ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์  
ด้วยเครื่องอ่านบัตร Smart Card redder ก็สามารถขอรับบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นต้น 

   () ข้อ 2.3 : งานบริการท่ีเหมาะสม / งานบริการอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับผลส ารวจความ
ต้องการฯ     
    แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรต้องจัดให้มีบริการให้ครบถ้วนครอบคลุมทุก
ประเภทงานท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีหลักตามกฎหมายก าหนด ประเภทงานด้านบริการข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานท่ีมีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และประเภทงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งควรมีการ
ยกระดับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถติดตามผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ของตนเองได้โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอจากเจ้าหน้าท่ี เช่น การน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยพัฒนาจัดท าระบบรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้ความมีการพัฒนา
ออกแบบบริการอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการของหน่วยงานด้วย เพื่อเป็นการ
ยกระดับให้หน่วยงานมีบริการท่ีหลากหลาย สามารถตอบสนอง และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น เปิดจุดบริการคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง หรือบริการรับช าระ
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ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แบบเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการรับและส่งต่อบริการเพื่อจัดท า
จุดบริการ One Stop Service คือผู้รับบริการสามารถใช้บริการของกรมท่ีต้องมีการรับและส่งต่อบริการ 
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เสร็จส้ิน ณ จุดบริการเดียว เป็นต้น  
    การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรอธิบายโดยจ าแนกงานบริการ 
ท่ีหน่วยงานมีการให้บริการแก่ประชาชนท้ังหมด นอกจากนี้หากมีงานบริการท่ีเกิดจากการพัฒนาออกแบบ  
ตามผลการส ารวจความต้องของผู้รับบริการ ควรมีการอธิบายแยกตามประเภทงานให้เห็นชัดเจน เช่น 1) งาน
บริการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด มีดังนี้ งานบริการจัดหางาน งานบริการแนะแนวอาชีพ ฯลฯ  
2) งานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 3) งานบริการอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องผลการส ารวจฯ มีดังนี้ งานรับช าระ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ งานบริการถ่ายเอกสาร งานบริการถ่ายรูป งานบริการรับส่งข้อมูลผ่านอีเมล์ ฯลฯ เป็นต้น 
    3. สถานที่บริการ 
    () ข้อ 3.1 : มีการออกแบบอาคารหรือสถานท่ีให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก 
หรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้อย่างน้อย 11 รายการ ตามข้อ 5 ของกฎกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์     
    แนวทางการด าเนินการ : หน่วยงานควรมีการออกแบบอาคารหรือสถานท่ีให้มี
อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้อย่างน้อย 11 รายการ ตามข้อ 5 
ของกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก าหนดลักษณะ หรือการจัดการให้มีอุปกรณ์ 
ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานท่ี หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 ซึ่งมีท้ังหมด 23 รายการ ดังนี้ 
    1) ท่ีนั่งส าหรับคนพิการหรือพื้นท่ีส าหรับจอดรถเข็นคนพิการ 
    2) ทางลาด 
    3) พื้นผิวต่างสัมผัสส าหรับคนพิการทางการเห็น 
    4) บันไดเล่ือนส าหรับคนพิการ 
    5)  ทางลาดเล่ือนหรือทางเล่ือนในแนวราบ 
    6)  ราวกันตกหรือผนังกันตก 
    7) ถังขยะแบบยกเคล่ือนท่ีได้ 
    8) สถานท่ีติดต่อหรือประชาสัมพันธ์ส าหรับคนพิการ 
    9) โทรศัพท์สาธารณะส าหรับคนพิการ 
    10) จุดบริการน้ าด่ืมส าหรับคนพิการ 
    11) ตู้บริการเงินด่วนส าหรับคนพิการ 
    12) ประตูส าหรับคนพิการ 
    13) ห้องน้ าส าหรับคนพิการ 
    14) ลิฟต์ส าหรับคนพิการ 
    15) ท่ีจอดรถส าหรับคนพิการ 
    16) สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช่วยเหลือส าหรับคนพิการ 
    17) ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 
    18) ทางสัญจรส าหรับคนพิการ 
    19) ตู้ไปรษณีย์ส าหรับคนพิการ  
    20) พื้นท่ีส าหรับหนีภัยของคนพิการ  
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    21) การประกาศเตือนภัยส าหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่งหรือ
สัญญาณไฟเตือนภัย ส าหรับคนพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย  
    22) การประกาศข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษร 
ไฟวิ่งหรือ ป้ายแสดงความหมายส าหรับคนพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย  
    23) เจ้าหน้าท่ีซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคนพิการ
แต่ละประเภท อย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้บริการคนพิการ 
    การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรอธิบายให้เห็นว่าหน่วยงานมี
อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้  โดยควรอธิบายจ าแนกเป็น
รายการ ซึ่งอย่างน้อยต้องมี 11 รายการ เช่น มีพื้นท่ีว่างเพียงพอส าหรับรถเข็นคนพิการเข้าได้โดยไม่มีส่ิงกีด
ขวาง และมีประตูเล่ือนอัตโนมัติ  มีบริเวณทางเข้าด้านหลังศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีทางลาดสาหรับ
รถเข็นคนพิการ และภายในบริเวณศูนย์ฯ จัดให้มีห้องน้ าส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ เป็นต้น นอกจากนี้ควร
จัดท าภาพประกอบพร้อมค าอธิบายรายละเอียดส าหรับเป็นเอกสารแนบไฟล์เพิ่มเติมด้วย 

    4. การออกแบบระบบงาน 
     () ข้อ 4.1 : การจัดล าดับขั้นตอนการบริการท่ีง่ายต่อการให้บริการและรับบริการ 
เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องรอคอยรับบริการนาน 
     แนวทางการด าเนินการ : หน่วยงานควรมีการออกแบบผังงาน และระบบให้บริการ
ระหว่าง “จุดก่อนเข้าสู่บริการ” และ “จุดให้บริการ” ท่ีอ านวยความสะดวกท้ังส าหรับเจ้าหน้าท่ี และประชาชน
ผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ควรต้องจัดท าผังขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการต่างๆ ท่ีเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน โดยต้องประชาสัมพันธ์ไว้ในสถานท่ีท่ีเห็นได้ง่ายและ
ชัดเจน รวมถึงอาจน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ด้วยก็ได้ เพื่อให้ผู้รับบริการรับรู้ รับทราบ และสร้างความเข้าใจ
ก่อนเข้ารับบริการ เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอย และอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและเจ้าหน้าท่ี 
    การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรเขียนอธิบายให้เห็นชัดเจนว่ามีการ
จัดท าผังขั้นตอนบริการอะไรบ้าง มีการติดต้ังผังไว้ในบริเวณใด และผู้รับบริการสามารถเห็นได้ชัดเจน สะดวก
หรือไม่ หากมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ ควรต้องระบุช่ือเว็บไซต์ไว้ในค าอธิบายด้วย หรือหากมีการออกแบบผัง
การให้บริการท่ีช่วยลดระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการควรระบุวิธีการ หรือรูปแบบผังการให้บริการอย่าง
ชัดเจน เช่น 1. มีผังขั้นตอนบริการจัดหางานในประเทศ ซึ่งมีการติดต้ังภาพผังขั้นตอนการให้บริการดังกล่าวไว้ท่ี
บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีต้ังอยู่บริเวณข้างประตูด้านหน้าส านักงานซึ่งเป็นจุดท่ี
ผู้รับบริการสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน  2. มีระบบกดบัตรคิวอัตโนมัติในการให้บริการโดยเสมอภาคเท่าเทียม 
โดยมีการคัดกรองผู้มารับบริการรูปแบบการให้บริการ เพื่อลดระยะเวลาการรอยคอย จ านวน 3 กลุ่ม คือ  
2.1 กลุ่มผู้รับบริการท่ีใช้อินเตอร์เน็ตได้และต้องการใช้บริการด้วยตนเอง 2.2 กลุ่มรับบริการท่ีใช้อินเตอร์เน็ต
ไม่ได้จะได้รับบริการจากเจ้าหน้าท่ี และ 2.3 กลุ่มผู้รับบริการท่ีมาขอรับค าแนะน า ปรึกษาจากเจ้าหน้าท่ีโดยตรง  
เป็นต้น นอกจากนี้ควรจัดท าภาพประกอบพร้อมค าอธิบายรายละเอียดส าหรับเป็นเอกสารแนบไฟล์เพิ่มเติมด้วย 
  () ข้อ 4.2 : มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน/เจ้าของงาน เบอร์โทรติดต่อ 
และช่องทางการติดต่อไว้อย่างชัดเจน 
  แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรมีการจัดท าป้ายแสดงช่ือ-สกุล ต าแหน่งของ
เจ้าหน้าท่ี ผู้ให้บริการ รวมถึงเบอร์โทรติดต่อ และภาพถ่ายของเจ้าหน้าท่ี  แสดงไว้  ณ จุดให้บริการ  
ซึ่งผู้รับบริการสามารถเห็นได้อย่างสะดวก ชัดเจน 
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    การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรเขียนอธิบายให้เห็นชัดเจนว่ามีการ
ติดต้ังป้ายแสดงช่ือ-สกุล ต าแหน่งของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ รวมถึงเบอร์โทรติดต่อ และภาพถ่ายของเจ้าหน้าท่ี 
แสดงไว้ ณ จุดให้บริการ แสดงไว้ในบริเวณท่ีผู้รับบริการสามารถเห็นได้อย่างสะดวก ชัดเจน นอกจากนี้ควร
จัดท าภาพประกอบพร้อมค าอธิบายรายละเอียดส าหรับเป็นเอกสารแนบไฟล์เพิ่มเติมด้วย 
 () ข้อ 4.3 : มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีครอบคลุม ถูกต้อง 
และทันสมัย โดยมีการระบุข้ันตอน ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม และข้อมูลจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานไว้ในคู่มือ 
อย่างชัดเจน 
  แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรต้องมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี สามารถศึกษาวิธีการด าเนินงาน การให้บริการได้อย่างถูกต้อง และคู่มือดังกล่าวควรต้องมี
การจัดท าให้ครอบคลุมทุกประเภทงานบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐาน
เป็นรูปแบบเดียวกันท้ังส านักงาน รวมถึงจะต้องมีการทบทวน และปรับปรุงคู่มือให้มีความทันสมัย ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ อยู่อย่างสม่ าเสมอ (ไม่ใช่คู่มือประชาชน) 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรเขียนอธิบายให้เห็นชัดเจนว่า
หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ี จ านวนกี่กระบวนงาน มีคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่อง
ใดบ้าง ให้ระบุรายช่ือคู่มือการปฏิบัติงานท่ีมีอยู่ในหน่วยงานทุกคู่มือ เช่น คู่มือแนวปฏิบัติการน าคนต่างด้าวมา
ท างานกับนายจ้างในประเทศตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) 
เป็นต้น 
 () ข้อ 4.4 : การให้บริการไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตอบค าถาม รูปแบบการ

บริการของแต่ละจุด เป็นต้น 
  แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรยึดถือตามแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน
หรือการให้บริการท่ีออกโดยกรมต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด โดยควรมีการประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าท่ี มีการแจ้งเวียน
แนวปฏิบัติของกรมให้เจ้าหน้าท่ีทราบและถือปฏิบัติทุกคนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริการเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันท่ัวประเทศ และกรณีเป็นประเภทงานบริการท่ีพัฒนา ออกแบบขึ้นเพื่อใช้เฉพาะในหน่วยงาน  
ให้หน่วยงานจัดท าแนวปฏิบัติในการด าเนินงานหรือการให้บริการนั้น ๆ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
ให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนของหน่วยงานสามารถให้บริการไปในทิศทางเดียวกันท้ังหน่วยงาน นอกจากนี้  ควรมีการ
ประชุมผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพื่อพูดคุยถึงการให้บริการ ปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินงาน เพื่อหาแนวทาง หรือแนวการตอบค าถามในเรื่องต่าง ๆ (Q&A) หรือจัดท าในรูปแบบ
ขององค์ความรู้ (KM) ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางในการให้บริการ ซึ่งจะท าให้เกิด
การให้บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังหน่วยงาน 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรเขียนอธิบายให้เห็นชัดเจนว่า
หน่วยงานมีการด าเนินการให้บริการไปในทิศทางเดียวกันอย่างไรบ้าง เช่น ตัวอย่างท่ี 1 : การให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ีจะเป็นมาตรฐานเดียวกันตามกฎหมายและระเบียบของกรมการจัดหางาน และคู่มือประชาชน 
ตลอดจนมีการจัดท าองค์ความรู้ในการให้บริการ (KM) ทุกเดือนและทุกครั้งท่ีมีการประชุมตามข้อส่ังการของ
จังหวัด หรือกรมการจัดหางาน/ ตัวอย่างท่ี 2 : เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีการให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โดยมีช่ัวโมง Morning talk เจ้าหน้าท่ี ก่อนเริ่มให้บริการทุกเช้า เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการด าเนินงาน และ
ปัญหา อุปสรรค หรือข้อค าถามจะผู้รับบริการในวันท่ีผ่านมา และสรุปแนวทางในการตอบค าถาม และแนวทาง
ในการด าเนินงานส าหรับวันนี้/ ตัวอย่างท่ี 3 : มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการทุกประเภทของ
หน่วยงาน พร้อมคู่มือถามตอบเกี่ยวกับการให้บริการ แจกให้แก่เจ้าหน้าท่ีทุกคนศึกษา รวมถึงมีการจัดอบรม
การปฏิบัติงานเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าท่ีทุกคนอย่างสม่ าเสมอ และมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนศึกษาคู่มือ 
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โดยละเอียด เพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง แม่นย า เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังจะช่วยให้
เจ้าหน้าท่ีสามารถท างานแทนกันได้ในทุกหน้าท่ี ทุกจุดบริการด้วย เป็นต้น 
 () ข้อ 4.5 : มีระบบแจ้งเตือนการให้บริการ และระบบการติดตามสถานะผู้รับบริการ
เช่น การติดตามรอบเวลาการต่อใบอนุญาตโดยการส่งข้อมูลแจ้งเตือนให้มาต่อใบอนุญาต หรือออกแบบระบบ
สารสนเทศให้ผู้รับบริการเข้าตรวจสอบข้ันตอนสถานะ การรับบริการในงานท่ีไม่แล้วเสร็จในทันที เป็นต้น 
  แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรมีการพัฒนา ออกแบบบริการให้มีระบบ
แจ้งเตือนการให้บริการ และระบบการติดตามสถานะผู้รับบริการ ท่ีมาใช้งานบริการประเภทต่าง ๆ  ผ่านช่อง
ทางการส่ือสารต่าง ๆ เช่น e-mail ระบบ sms เป็นต้น 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรเขียนอธิบาย โดยยกตัวอย่าง
ของประเภทงานบริการท่ีมีระบบแจ้งเตือนการให้บริการ และระบบการติดตามสถานะผู้รับบริการ พร้อมท้ัง
ระบุช่องทางการแจ้งเตือนให้ชัดเจน เช่น มีการให้บริการผู้ท่ีแจ้งความประสงค์เดินทางกลับไปท างาน
ต่างประเทศ (Re-Entry) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะมีระบบแจ้งเตือนสถานะผู้รับบริการไปยัง e-mail  
ท่ีผู้รับบริการแจ้งไว้ในระบบ เป็นต้น 
 () ข้อ 4.6 : มีระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์ 
  แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรต้องมีการให้บริการประชาชนผ่าน
ระบบออนไลน์ หลากหลายรูปแบบ เช่น  web application /mobile application/web e-service เป็นต้น 
ซึ่งผู้รับบริการสามารถเข้าใช้บริการได้ด้วยตนเอง ทุกท่ี ท่ีเวลา ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ ณ ส านักงาน นอกจากนี้ หน่วยงานควรต้องก าหนดช่องทางใน
การให้บริการประชาชนกรณีเกิดปัญหาในการเข้าใช้งานระบบออนไลน์ รวมถึงจัดเจ้าหน้าท่ีบริการให้ค าปรึกษา
การเข้าใช้งานระบบออนไลน์ด้วย 
     การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรเขียนอธิบายโดยแสดงรายช่ือ
ระบบออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานมีไว้บริการประชาชน รวมถึงอธิบายด้วยว่าระบบออนไลน์นั้น ๆ ส าหรับการ
เข้าใช้งานบริการประเภทงานใดบ้าง นอกจากนี้ ควรระบบช่องทางการติดต่อส่ือสารส าหรับให้ค าปรึกษากรณี 
เกิดปัญหาในการเข้าใช้งานระบบออนไลน์ ไว้บริการแก่ประชาชนผู้เข้าใช้บริการด้วย เช่น หน่วยงานมีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการให้บริการ ดังนี้ 1) งานบริการตามภารกิจของหน่วยงาน 1.1) งานบริการ
จัดหางานในประเทศ ซึ่งผู้รับบริการสามารถสมัครงาน ค้นหาต าแหน่งงานว่าง แจ้งต าแหน่งงานว่าง และคัด
รายช่ือผู้สมัครงาน ผ่านระบบ e-service ทางเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือผ่าน Mobile application 
“Smart Job Center” 1.2) บริการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบ e-service
ทางเว็บไซต์ https://empui.doe.go.th 2) งานบริการข้อมูลข่าวสาร มีการบริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน www.doe.go.th และศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ท่ีเว็บไซต์ http://info.doe.go.th  
3) บริการงานด้านการรับเรื่ อง ราวร้อง ทุกข์  มีการให้บริการ ผ่านระบบ e-service ผ่านเว็บไซต์  
https://www.doe.go.th/helpme  เป็นต้น 
 () ข้อ 4.7 : มีแบบฟอร์มการขอรับบริการต่าง ๆ ท่ีง่ายและไม่ซ้ าซ้อน หรือใช้
แบบฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรต้องมีการจัดท าแบบฟอร์มการขอรับ
บริการท่ีง่าย รวมถึงไม่ซ้ าซ้อน โดยผู้รับบริการรายเดิมไม่ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการขอรับบริการซ้ าอีก 
นอกจากนี้ควรมีการจัดท าแบบฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผู้รับบริการสามารถกรอกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 
โดยไม่ต้องเขียนด้วยปากกา รวมถึงสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ อีกท้ังยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และปริมาณงานของ
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เจ้าหน้าท่ีในการจัดเก็บหรือบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มเข้าสู่ฐานข้อมูล รวมถึงข้อมูลท่ีได้รับยังมีความถูกต้อง และ
สมบูรณ์   
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรอธิบายให้เห็นถึงการปรับปรุง
แบบฟอร์มให้ประชาชนเข้าใจง่ายและส้ัน สะดวกและง่ายกว่าเดิมอย่างไร พร้อมแนบแบบฟอร์มท่ีแสดงให้เห็น
ว่ามีการปรับปรุงให้ง่าย ไม่ซ้ าซ้อน อาจเปรียบเทียบแบบฟอร์มเดิมคู่กับแบบฟอร์มใหม่ เช่น การใช้บริการขึ้น
ทะเบียนคนหางาน ท่ีปัจจุบันประชาชนเพียงยื่นบัตรประชาชนใบเดียว เจ้าหน้าท่ีสามารถดึงข้อมูลจากกรมการ
ปกครองมาใช้ได้เลย โดยประชาชนไม่ต้องกรอกข้อมูลบุคคล นอกจากนี้ ยังควร Capture หน้าจอระบบท่ีมีการ
ดึงข้อมูลมาจากกรมการปกครอง และท าให้ได้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ท่ีประชาชนไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูล
ดังกล่าวประกอบค าอธิบายด้วย 
 5. การจัดสรรบุคลากร 
 () ข้อ 5.1 :  มีการวิเคราะห์ประเมินความต้องการด้านก าลังคนท่ีจ าเป็น 
  แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรต้องมีการวิเคราะห์ก าลังคนเป็นประจ า
ทุกปี โดยการเสนอความต้องการก าลังคนให้ผู้บริหารท่ีมีอ านาจพิจารณา รวมถึงในระหว่างท่ีรอจัดสรรก าลังคน 
ทางหน่วยงานควรต้องมีการหมุนเวียน หรือทดแทนคนในการปฏิบัติงานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการให้บริการ
ประชาชน 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ : ควรอธิบายให้เห็นถึงหลักฐานว่า
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ก าลังคน เช่น 
  1.  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ก าลังคนเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
   - ข้อมูลการวิเคราะห์ก าลังคน ของหน่วยงานท่ีมีการทบทวนกรอบอัตราก าลัง
ต่าง ๆ และความต้องการบุคลากรด้านไหน มีคนครบตามอัตราก าลังไหม ถ้าไม่ครบ เจ้าหน้าท่ีไปปฏิบัติงานท่ี
ไหน แล้วก าลังคนเพียงพอต่อการให้บริการประชาชนหรือไม่ 
   - หนังสือเรื่องปฏิรูปองค์กรท่ีสอบถามความคิดเห็นต่างๆ ในเรื่องอัตราและ
ก าลังของ ส านักงาน ก.พ.ร.  
   - หนังสือการส ารวจอัตราก าลัง ความต้องการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ท่ีมีการส ารวจทุกปี เช่น หนังสือขอจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
  2. ในระหว่างท่ีรอจัดสรรก าลังคน หน่วยงานมีการหมุนเวียน หรือทดแทนคน 
อย่างเหมาะสม โดยต้องระบุงานและคนท่ีมีการหมุนเวียน ทดแทนท่ีชัดเจน พร้อมท้ังควรมีหนังสือหรือเอกสาร
หลักฐาน เช่น หนังสือรักษาการ/ปฏิบัติราชการแทน หนังสือการท างานหมุนเวียนกัน หรือหนังสือขอยืมตัวคน
จากส านักงานพื้นท่ี เพื่อมาช่วยในช่วงงานเร่งด่วน ประกอบค าอธิบายด้วย 
 () ข้อ 5.2 :  มีการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมในการให้บริการในช่วงพัก 

ทานอาหาร หรือช่วงเวลาท่ีมีผู้รับบริการเข้ามาใช้บริการมาก 
  แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรต้องมีการพิจารณาจัดสรรบุคลากร
ส าหรับให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเท่ียง รวมถึงพิจารณาจัดสรรบุคลากรเพิ่มมากขึ้นในส่วนงานบริการ 
ท่ีมีประชาชนเข้ามาใช้บริการจ านวนมาก เช่น จัดให้มีช่องบริการด่วนส าหรับผู้มาใช้บริการ เป็นต้น 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ : ควรอธิบายให้เห็นชัดเจนว่า
หน่วยงานมีการจัดสรรคนไว้ให้บริการในช่วงเวลาพักเท่ียง หรือในช่วงท่ีมีคนมารับบริการจ านวนมาก เช่น 
หน่วยงานมีค าส่ังแต่งต้ังให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในช่วงพักกลางวัน หรือนอกเวลางาน (ในค าส่ังควรต้องระบุ 
ด้วยว่าหากเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จะมีเจ้าหน้าท่ีคนใดมาทดแทน) เป็นต้น 
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 () ข้อ 5.3 :  การสร้างส่ิงจูงใจแก่บุคลากรปฏิบัติงาน 
  แนวทางการด าเนินการ :   บุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการท างาน จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของแต่ละคน ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและท างานร่วมกัน ช่วยเพิ่มความต้ังใจในการ
ให้บริการและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้มารับบริการ ซึ่ง ท้ังหมดจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร ดังนั้น หน่วยงานควรต้องมีการสร้างส่ิงจูงใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งมีอยู่หลากหลายวิธี เช่น  
สร้างโอกาสการพัฒนาตนเองของบุคลากร โดยการส่งเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง / มีรางวัลเชิดชู
บุคลากรดีเด่น / มีค่าตอบแทนพิเศษในการท างานนอกเวลาราชการ / พิจารณาเล่ือนเงินเดือนพิเศษ เป็นต้น  
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรอธิบายถึงวิธีการสร้าง
แรงจูงใจแก่บุคลากรของหน่วยงานว่ามีการด าเนินการอย่างไรบ้าง ให้ชัดเจน รวมถึงควรมีการยกตัวอย่าง
ส่ิงจูงใจท่ีได้มีการจัดให้แก่บุคลากร เป็นภาพถ่าย เอกสาร หลักฐาน ประกอบค าอธิบายด้วย เช่น หน่วยงานมี
การสร้างส่ิงจูงใจแก่บุคลากรโดยการจัดท าโครงการพนักงานดีเด่นประจ าเดือน ซึ่งหน่วยงานควรต้องมีการ
อธิบายรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. รูปแบบ/เกณฑ์/วิธีการคัดเลือกพนักงานดีเด่นท่ีชัดเจน (อาจจะต้ังเกณฑ์ขึ้นมา
เองหรือใช้ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการก็ได้) 
    2. มีการแต่งต้ังผู้ดูแลรับผิดชอบท่ีชัดเจน (อาจใช้รูปแบบการต้ังคณะกรรมการ
คัดเลือกหรือแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีมาดูแลก็ได้) 
  3. ผลการด าเนินการท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร (ควรจัดท าหนังสือรายงานผู้บังคับบัญชา
ว่าเจ้าหน้าท่ีดีเด่นในแต่ละรายเดือนหรือในแต่ละรายไตรมาส เป็นใครบ้าง) 
  4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พนักงานดีเด่นโดยการประกาศให้ประชาชนเห็นท่ี
ไหนบ้าง (ควรมีภาพถ่ายประกอบ) 
  5. มีรางวัลจูงใจหรือส่ิงตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีดีเด่น (ถ้ามี) เช่น การพาไปศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี การมอบของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 

ระบบจุดให้บริการ 

 6. บุคลากรด้านการบริการ 
 () ข้อ 6.1 :  มีการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานท่ีจ าเป็นและทันสมัย
ให้กับเจ้าหน้าท่ี เช่น จัดฝึกอบรม สัมมนาระดมสมอง ศึกษาดูงาน เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีจิตบริการ 
  แนวทางการด าเนินการ : หน่วยงานควรมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
รวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานท่ีจ าเป็นและทันสมัยให้กับเจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสอนงาน ศึกษา 
ดูงาน ส่งตัวเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ  
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรอธิบายว่าหน่วยงานได้มีการ
จัดส่งเจ้าหน้าท่ีคนใดบ้างไปเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน หรือมีการส่งตัวไปพัฒนาศักยภาพด้วย
วิธีการใดก็ตาม (ควรระบุช่ือเจ้าหน้าพร้อมหลักสูตรท่ีส่งไปเข้าร่วม) หรือมีการประชุมสอนงาน หรือการประชุม
ระดมสมองในการจัดท า KM ในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงควรแนบเอกสารประกอบค าอธิบาย เช่น หนังสือส่งตัว
เข้าร่วมโครงการ ภาพถ่ายการเข้าร่วมโครงการ รายงานการประชุมเรื่องท่ีไปอบรม ตัวเล่มองค์ความรู้ KM ท่ีได้
มีการด าเนินการไป เป็นต้น 
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 () ข้อ 6.2 :  เจ้าหน้าท่ีได้รับการอบรมการใช้ระบบซอฟท์แวร์และการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง 

  แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน โดยการจัดฝึกอบรม หรือจัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบซอฟท์แวร์และการ
ให้บริการ หรือหากกรณีไม่มีการส่งเจ้าหน้าท่ีไปอบรม หน่วยงานควรมีการจัดท า KM เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรอธิบายว่าหน่วยงานมีการส่ง
เจ้าหน้าท่ีไปอบรมงานระบบซอฟแวร์และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (ระบุให้เห็นถึงความต่อเนื่อง) ท่ีไหน
อย่างไรบ้าง (ระบุช่ือหลักสูตร/โครงการท่ีจัดส่งเจ้าหน้าท่ี พร้อมระบุวันท่ีเข้ารับการอบรมและสถานท่ี) เช่น 
หน่วยงานได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ Smart Job จ านวน 3 คน เมื่อวันท่ี วว/ดด/ปป  
ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ช้ัน 10 กรมการจัดหางาน เป็นต้น (ควรแนบหลักฐานประกอบ : หนังสือส่งตัว 
เข้าร่วมโครงการ ภาพถ่ายการเข้าร่วมโครงการ รายงานการประชุมเรื่องท่ีไปอบรมมา เป็นต้น)   
  ส าหรับกรณีไม่มีการส่งเจ้าหน้าท่ีไปอบรม หน่วยงานควรอธิบายว่ามีการจัดท า 
KM เกี่ยวกับงานระบบซอฟแวร์และการให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยให้ระบุช่ือเรื่อง KM ท่ีได้
จัดท าขึ้น รวมถึงควรมีภาพประกอบการประชุมจัดท า KM ดังกล่าวด้วย เพื่อสร้างความน่าช่ือถือ ยกตัวอย่าง
เช่น ส าหรับในปี 2562 หน่วยงานไม่ได้มีกาจัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม เนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอ
ในการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ี ประกอบกับไม่มีหน่วยงานภายนอกท่ีจัดอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
ซอฟแวร์และการให้บริการ หน่วยงานจึงได้มีการประชุมจัดท าองค์ความรู้เรื่อง การให้บริการด้านจัดหางาน
ต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีและสามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
 () ข้อ 6.3 : เจ้าหน้าท่ีสามารถให้บริการแทนกันได้ในงานบริการเบ็ดเสร็จจ านวนหนึ่ง
  แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรมีการปรับรูปแบบการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้มีการสับเปล่ียนหมุนเวียนการท างานแทนกันได้ โดยเฉพาะด้านงานบริการเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) เพื่อให้หน่วยงานสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง และไม่ต้องรอคอย
เจ้าหน้าท่ีคนใดคนหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้  ยังถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้  
ความสามารถท่ีหลากหลาย เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ : ควรอธิบายแสดงให้เห็นว่า
เจ้าหน้าท่ีสามารถท างานแทนกันได้อย่างชัดเจน โดยระบุรายละเอียดหนังสือรักษาราชการแทน/ค าส่ังแต่งต้ังท่ี
แสดงให้เห็นว่า หากเจ้าหน้าท่ีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จะมีเจ้าหน้าท่ีคนใดมาดูแลรับผิดชอบแทน 
หรือตารางเวรการปฏิบัติงานการให้บริการแต่ละจุดของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน ยกตัวอย่าง เช่น หน่วยงานมีการ
สับเปล่ียนหมุนการท างานของเจ้าหน้าท่ี เพื่อให้มีการเรียนรู้งานต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างท่ัวถึงและสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยจะมีการจัดท าตารางเวรการปฏิบัติงานประจ าเดือน ซึ่งท าให้เจ้าหน้าท่ีมีการ
สับเปล่ียนหมุนเวียนการท างานเป็นประจ าทุกเดือน นอกจากนี้ยังมีค าส่ังแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน/ค าส่ังมอบ
อ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน หากเจ้าหน้าท่ีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จะมีเจ้าหน้าท่ีคนใดมาดูแล
รับผิดชอบแทน เป็นต้น (ควรแนบหลักฐานค าส่ังแต่งต้ังฯ หรือตารางเวรปฏิบัติง านท่ีมีการน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาลงนามเห็นชอบ) 
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 () ข้อ 6.4 : เจ้าหน้าท่ีมีทักษะในการให้บริการ ครอบคลุมเรื่องส าคัญ ดังนี้ 
   - สามารถตอบค าถามพื้นฐานให้กับผู้รับบริการได้ 
   - สามารถแก้ไข/รับมือกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ตามมาตรฐานการให้บริการ 
  - การส่ือสารและช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยไมตรีจิต  
  แนวทางการด าเนินการ :   
  - สามารถตอบค าถามพื้นฐานให้กับผู้รับบริการได้  
    หน่วยงานควรจัดท าคู่มือแนวถามตอบ ส าหรับค าถามท่ีพบบ่อยหรือค าถาม
พื้นฐานในการให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้ศึกษาเรียนรู้ และสามารถตอบค าถาม
ผู้รับบริการได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ลดความสับสนของผู้รับบริการท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 
  - สามารถแก้ไข/รับมือกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ตามมาตรฐานการให้บริการ 
    หน่วยงานควรจัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพในด้านการ
บริการต่าง ๆ หรือกรณีไม่สามารถจัดส่งอบรมได้ควรมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการท างาน ในการ
ให้บริการตามมาตรฐานของหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและรับมือกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการให้บริการประชาชนได้เป็นตามมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน ลดความ
สับสนและโอกาสในการให้บริการผิดพลาดของเจ้าหน้าท่ี 
    คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)  เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการท างาน
ท่ีมีจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดของกระบวนการ  ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ  
มักจัดท าขึ้นส าหรับลักษณะงานท่ีซับซ้อน มีหลายขั้นตอน  และเกี่ยวข้องกับหลายคน  สามารถปรับปรุง
เปล่ียนแปลงเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน 
    คู่มือการท างาน (Work Instruction)  เป็นเอกสารท่ีกล่าวถึงรายละเอียดของ
งานเฉพาะอย่าง แบบทีละขั้นทีละตอน (Step by Step) เพื่อท่ีจะควบคุมให้ผู้ปฏิบัติ ท าตามได้อย่างถูกต้อง 
ทุกครั้ง ต้ังแต่เริ่มแรก (Do it Right / It the First Time) เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดปัญหาต่าง ๆ  
  - การส่ือสารและช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยไมตรีจิต  
    หน่วยงานควรจัดเจ้าหน้าท่ี ต้อนรับ คอยดูแลประชาชนผู้มารับบริการ
นอกเหนือจากเจ้าหน้าท่ีประจ าจุดประชาสัมพันธ์ เพื่อจะได้ช่วยดูแลซักถามเรื่องท่ีมารับบริการ พร้อมท้ัง
ส่ือสารให้ค าแนะน าเบ้ืองต้น และช่วยเหลือประชาชนผู้มารับบริการด้วยไมตรีจิต 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  
  - สามารถตอบค าถามพื้นฐานให้กับผู้รับบริการได้  
    ควรเขียนอธิบายให้เห็นชัดเจนว่ามีการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มีทักษะในการ
ให้บริการและสามารถตอบค าถามพื้นฐานให้กับผู้รับบริการได้อย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น หน่วยงานมีการจัด
กิจกรรม “Morning Talk” เป็นการพูดคุยกันระหว่างหัวหน้างานและเจ้าหน้าท่ีให้บริการในทุกจุด 
ของหน่วยงาน เกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค ค าถามต่าง ๆ ท่ีประชาชนสงสัย และผลการให้บริการประชาชน 
ของวันท่ีผ่านมา เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และสรุปแนวทางในการตอบปัญหา ข้อสงสัย ข้อค าถามต่าง ๆ รวมถึง
อัพเดตสถานการณ์ นโยบาย แนวทางการท างานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานท่ีมี
มาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในช่วงเช้าก่อนเปิดให้บริการทุก ๆ วัน นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวม
ข้อมูลท่ีได้จากการพูดคุยในแต่ละวันจัดท าเป็นคู่มือแนวถามตอบของหน่วยงาน ซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับเจ้าหน้าท่ีในการถือปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนผู้รับบริการสร้างความ
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เช่ือมั่น และลดความสับสนของผู้รับบริการและเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ เป็นต้น (ควรแนบหลักฐานประกอบ : 
ภาพถ่ายการประชุม คู่มือแนวถามตอบของหน่วยงาน) 
  - สามารถแก้ไข/รับมือกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ตามมาตรฐานการให้บริการ 
    ควรเขียนอธิบายให้เห็นชัดเจนว่ามีการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มีทักษะสามารถแก้ไข 
รับมือกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ตามมาตรฐานการให้บริการได้อย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น หน่วยงานได้จัดส่ง
เจ้าหน้าท่ี จ านวน xx คน เข้ารับการฝึกอบรมโครงการxxxxxxx เมื่อวันท่ี xx/xx/xx ณ xxxxxx เพื่อให้มีความรู้
สามารถแก้ไขและรับมือกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ตามมาตรฐานการให้บริการ  นอกจากนี้ ยังจัดท า 
คู่มือการปฏิบัติงาน/การให้บริการตามมาตรฐานของหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการให้บริการประชาชนได้เป็นตามมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน ลดความสับสนและโอกาสในการให้บริการ
ผิดพลาดของเจ้าหน้าท่ี เป็นต้น (ควรแนบหลักฐานประกอบ : หนังสือส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรม รายงานผลการเข้า
รับการอบรม แนวการปฏิบัติงาน/การให้บริการตามมาตรฐานของหน่วยงาน) 
  - การส่ือสารและช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยไมตรีจิต  ควรเขียนอธิบายโดยแสดง
หลักฐานให้เห็นว่าหน่วยงานมีมาตรการหรือแนวทางแบบใดในการส่ือสารและช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยไมตรีจิต 
ยกตัวอย่างเช่น หน่วยงานจัดตารางเวรเจ้าหน้าท่ีต้อนรับ คอยดูแลประชาชนผู้มารับบริการนอกเหนือ 
จากเจ้าหน้าท่ีประจ าจุดประชาสัมพันธ์ เพื่อคอยช่วยดูแลซักถามเรื่องท่ีมารับบริการ พร้อมท้ังส่ือสารให้
ค าแนะน าเบ้ืองต้น และช่วยเหลือประชาชนผู้มารับบริการด้วยไมตรีจิต อีกท้ังยังมีบอร์ดแสดงช่ือ-สกุล ต าแหน่ง
และภาพถ่ายของเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นเวรในแต่ละวันไว้ให้ประชาชนผู้มารับบริการทราบด้วย ซึ่งเป็นการสร้างความ
ประทับใจแก่ผู้มารับบริการได้เป็นอย่างดี รวมถึงลดปัญหาเรื่องระยะเวลาในการรอคอย เป็นต้น (ควรแนบ
หลักฐานประกอบ : ภาพถ่ายเจ้าหน้าท่ีขณะให้บริการ หนังสือมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามตารางเวร) 
 () ข้อ 6.5 : เจ้าหน้าท่ีสามารถริเริ่มและพัฒนาการให้บริการท่ีเกินความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ 
  แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างบรรยากาศ
ในหน่วยงานให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความริเริ่มและพัฒนาการให้บริการท่ีเกิดความคาดหวังของผู้รับบริการ โดยเป็น
ความคิดท่ีเกิดจากการพบเจอปัญหาจากประสบการณ์การให้บริการท่ีผ่านมา ไม่ได้เกิดจากนโยบายรัฐบาล 
หรือนโยบายกรมการจัดหางาน และน าปัญหานั้น ๆ มาพัฒนาแก้ไขท่ีนอกเหนือจากภารกิจหน่วยงานได้ ซึ่งเป็น
บริการท่ีเกินความคาดหวังของผู้รับบริการท่ีคิดว่าควรจะได้รับจากเจ้าหน้าท่ี เช่น มีจุดบริการชาร์ตแบตเตอรี่
มือถือ หรือผู้รับบริการมารับบริการแล้วรถยางแตกและเจ้าหน้าท่ีได้เข้าไปช่วยเปล่ียนยางให้ เป็นต้น 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ : ควรอธิบายและบรรยายการ
ให้บริการท่ีเกินความคาดหวังของหน่วยงาน โดยควรระบุรายละเอียดวิธีการด าเนินการให้ชัดเจน รวมถึงอาจมี
ภาพประกอบด้วย 
 () ข้อ 6.6 : เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในแต่ละช่องทาง
ของระบบ online ท่ีพัฒนาขึ้น 
  แนวทางการด าเนินการ : หน่วยงานควรจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับให้เจ้าหน้าท่ียึดถือและปฏิบัติตาม รวมถึงควรก าหนดตัวช้ีวัดการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี โดยเฉพาะในเรื่องของการให้บริการผ่านช่องทางต่างของระบบ Online ท่ีมีการ
พัฒนาขึ้น  
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  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ : ควรอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผลการด าเนินงานหรือผลของการให้บริการผ่านช่องทางระบบ  Online ต่าง ๆ ท่ีมีของหน่วยงาน เทียบกับ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานท่ีได้มีการก าหนดไว้ เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในแต่ละช่องทางของระบบ online ท่ีพัฒนาขึ้น 
  7. ระบบการประเมินความพึงพอใจ 
 () ข้อ 7.1 : มีการน าผลส ารวจมาปรับปรุงงานบริการอย่างต่อเนื่อง   
  แนวทางการด าเนินการ : หน่วยงานควรต้องมีการส ารวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อบริการของหน่วยงาน อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า อย่างน้อยควรจัดท าปีละ 1 ครั้ง หรือจะ
มากกว่านั้นก็ได้ เพื่อน าผลการส ารวจดังกล่าวมาวิเคราะห์ และหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงาน
บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการของหน่วยงาน (การวิเคราะห์ผลการส ารวจ
ควรมีการวิเคราะห์อย่างมีหลักการให้เห็นเหตุปัจจัยท่ีเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อง่ายต่อการค้นหาแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง โดยควรระบุแนวทางข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงท่ีได้ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลการส ารวจ
ความพึงพอใจ พร้อมท้ังน าเสนอผู้บังคับบัญชาทราบด้วย) 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรอธิบายรายละเอียดการ
ส ารวจความพึงพอใจว่ามีการด าเนินการอย่างไร เมื่อไร ผลการส ารวจเป็นอย่างไร และน าผลดังกล่าวมาท าการ
วิเคราะห์โดยใช้หลักการได้ เช่น หลักของระบบ PDCA  หรือ Design thinking เป็นต้น นอกจากนี้ ควรบอกถึง
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วย รวมถึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงตามแนวทางท่ีได้หรือไม่ 
ขณะนั้นมีผลการด าเนินการเป็นเช่นไรบ้าง เป็นต้น (ควรแนบหลักฐานประกอบ : เอกสารการวิเคราะห์สรุปผล
การส ารวจความพึงพอใจท่ีได้น าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ ภาพถ่ายการด าเนินงานต่าง ๆ)   
 () ข้อ 7.2 : เกิดผลลัพธ์ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
  แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรต้องก าหนดเป้าหมายความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินข้างต้น 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ : แสดงสรุปผลการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 8. คุณภาพการให้บริการและการจัดการข้อร้องเรียน 
 () ข้อ 8.1 : วิธีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด (เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการให้บริการท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน)  
  แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรต้องมีมาตรการในการก ากับดูแล 
ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานท่ีได้ก าหนดไว้ รวมถึง ต้องมีวิธีการจัดการ 
ข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด  
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ : ควรอธิบายว่าเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน หากเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
กับมาตรฐานได้ควรน าเสนอเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน  
 () ข้อ 8.2 : มีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ รวมท้ังระบบ
การติดตามและแก้ไขปัญหาท่ีชัดเจน  
  แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรจัดท าระบบข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
ซึ่งประกอบด้วย Flow chart โดยเริ่มต้นต้ังแต่การรับเรื่องร้องเรียนจนถึงการติดตามผลการด าเนินการจัดการ
ข้อร้องเรียน มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน ต้องสามารถติดตาม
ผลการรับเรื่องเรียนได้ มีการจัดเก็บข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ หากไม่มีข้อร้องเรียนเข้ามา 
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เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลจะต้องจัดท ารายงานสรุปว่าไม่มีข้อร้องเรียนประจ าเดือนเสนอ หากมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น  
ทางส านักงานจะมีวิธีการด าเนินการอย่างไรไม่ให้เกิดขึ้นอีก และต้องไม่มีการร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีให้บริการ ณ  
จุดให้บริการ (Font Office) ท่ีเป็นบุคคลเดิมและประเด็นเดิม ต้องไม่เกิดขึ้นซ้ าอีก และน าเสนอข้อมูลรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :   ควรอธิบายรายละเอียด 
การจัดการข้อร้องเรียนว่ามีการด าเนินการอย่างไรบ้างในการจัดการข้อร้องเรียน และควรมีผลของ  
การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน หากมีข้อร้องเรียนควรยกกรณี
ตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นจริง 
 () ข้อ 8.3 : กรณีเกิดข้อร้องเรียนในการให้บริการ ข้อร้องเรียนนั้นได้รับการแก้ไข 
จนเป็นท่ียุติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานก ากับดูแลเรื่องการจัดการข้อร้องเรียนใน
การให้บริการให้ได้รับการแก้ไขจนเป็นท่ียุติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามเกณฑ์การประเมินข้างต้น 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรอธิบายสรุปผลการจัดการ
แก้ไขข้อร้องเรียนท่ีเกิดขึ้นจนเป็นท่ียุติกับหน่วยงานเทียบกับปริมาณข้อร้องเรียนท่ีมีเข้ามาท้ังหมดของ
หน่วยงาน ซึ่งข้อร้องเรียนท่ีได้รับการแก้ไขจนเป็นท่ียุติจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตัวอย่างเช่น ข้อร้องเรียนท่ี
เกิดขึ้นในปี 2561 มีจ านวน 5 ประเด็น ซึ่งได้มีการแก้ไขข้อร้องเรียนจนเป็นท่ียุติแล้ว เมื่อวันท่ี xx/xx/xxxx 
จ านวน 4 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 80 เป็นต้น  
  กรณีท่ีหน่วยงานไม่มีข้อร้องเรียนเข้ามาให้ตอบเกณฑ์ประเมินว่า “ในปี xxxx 
หน่วยงานไม่มีประเด็นข้อร้องเรียนในการให้บริการ” เป็นต้น 
 9. ช่องทางการให้บริการ 
 () ข้อ 9.1 : มีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการให้บริการ การให้ค าปรึกษา รวมทั้งช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียน ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ศูนย์ Hotline หรือช่องทางอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ   
  แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรพัฒนาเพิ่มช่องทางการให้บริการ การให้
ค าปรึกษา รวมท้ังช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ  
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรอธิบายให้เห็นว่าหน่วยงานมี
ช่องทางการให้บริการ การให้ค าปรึกษา และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนอย่างไรบ้าง  แต่ละช่องทางมี
มาตรฐานการให้บริการอย่างไร ผลของการให้บริการในแต่ละช่องทางเป็นเช่นไร  
  ยกตัวอย่างเช่น หน่วยงานมีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการให้บริการ ค าปรึกษาและ
การรับเรื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ดังนี้  
  - เว็บไซต์หน่วยงานซึ่งจัดท ารูปแบบตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐส าหรับ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และบริการอื่น ๆ ของหน่วยงาน 
  - ช่องทางการให้ค าปรึกษา ณ ศูนย์ตรีเทพ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ด้าน
จิตวิทยา ด้านการแนะแนว ค่อยให้ค าปรึกษา อย่างเป็นระบบ และมีการติดตามผลการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
  - ช่องทางสายด่วนถึงผู้บริหารหน่วยงาน “พบเห็นการทุจริต ไม่ได้รับความ 
เป็นธรรม บริการไม่ประทับใจ โปรดแจ้งท่ีหมายเลขโทรศัพท์ xx-xxx-xxxx ซึ่งจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ให้
ผู้รับบริการสามารถเห็นได้โดยง่าย 
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  - ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถเข้าพบหัวหน้างานบริการต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา 
โดยจะติดประกาศท่ีมีท้ังภาพถ่าย ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ ไว้ในบริการท่ีสามารถเห็นได้สะดวก
ชัดเจน  
  - ช่องทางสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีคอยรับโทรศัพท์  
13 คู่สาย ให้บริการได้ 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ เมียนมา  

ระบบสนับสนุนการให้บริการ 

 10. ระบบการติดตามผลการด าเนินงาน 
 () ข้อ 10.1 : มีการจัดท าแผนการติดตามผลการด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวก 
ท่ีชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อเรื่องท่ีติดตาม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลด าเนินการ และข้อเสนอ 
การปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานจะต้องจัดท า ดังนี้ 
  1. แผนการด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวกของหน่วยงาน ท่ีจะเข้าร่วมรับรอง
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกท่ีชัดเจน และครอบคลุมเกณฑ์การประเมินศูนย์ราชการสะดวกท้ัง 24 ข้อ (ไม่ใช่
แผนการด าเนินงานประจ าปีตามปกติของหน่วยงาน) โดยเนื้อหาของแผนการด าเนินงานจะต้องประกอบไปด้วย
หัวข้อ ดังนี้ 
     - หัวข้อเรื่องท่ีติดตาม 
      - ผู้รับผิดชอบ 
  - ระยะเวลาด าเนินการ 
      - ผลการด าเนินการ 
      - ข้อเสนอการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง   
  2. จัดท าหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอด าเนินการตามแผนศูนย์ราชการะสะดวก 
  3. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานในการด าเนินการตามแผนศูนย์ราชการสะดวก 
  4. รายงานผลการด าเนินการในแต่ละข้อ แก่คณะท างานฯ หรือ ผู้บังคับบัญชา
ทราบ ถึงผลการด าเนินการอาจจะเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส  
  5. ต้องมีแผนการรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกหลังจากท่ีได้รับรางวัล 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรอธิบายว่ามีการจัดท า
แผนการด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวกของหน่วยงานว่าเป็นอย่างไร บอกถึงวิธีการท่ีได้มาซึ่งแผนการ
ด าเนินการดังกล่าว ระบุค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานฯ และรายงานผลการด าเนินการในภาพรวม พร้อมท้ังแนบ
เอกสารหลักฐาน เช่น แผนการด าเนินการฯ  รายงานการประชุม  หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอด าเนินการ 
ตามแผนศูนย์ราชการะสะดวก ภาพถ่ายการประชุม หรือภาพถ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 () ข้อ 10.2 : มีระบบการติดตามการให้บริการท่ีชัดเจน ท้ังนี้ กรณีเกิดปัญหาอาจมี
การจัดชุดเฉพาะกิจลงไปในพื้นท่ีปัญหาตามความเหมาะสม 
  แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบการติดตามการ
ให้บริการ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการในการติดตามสถานะของการรับบริการต่าง ๆ นอกจากนี้ 
หากเกิดปัญหาควรมีการจัดเจ้าหน้าท่ีเฉพาะลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตาม
ความเหมาะสม 
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  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรอธิบายเกี่ยวกับระบบการ
ติดตามการให้บริการของหน่วยงานว่ามีลักษณะรูปแบบการท างานอย่างไร และระบุผลการด าเนินงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าว รวมถึงกรณีเกิดปัญหาต่าง ๆ ให้ระบุรายละเอียดในการแก้ไขปัญหาท้ังการประชุม
หารือแนวทางแก้ไขปัญหา หรือการจัดเจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จ ควรมีการแนบเอกสารหลักฐานการ
ประชุม หรือภาพถ่าย หรือค าส่ังแต่งต้ังชุดเจ้าหน้าท่ีเฉพาะกิจลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง ยกตัวอย่างเช่น 
หน่วยงานมีการให้บริการจัดหางานต่างประเทศโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถติดตามสถานะของ
ผู้รับบริการได้ รวมถึงยังมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แจ้งกลับไปยังผู้รับบริการเพื่อแจ้งสถานะปัจจุบัน
ของผู้รับบริการ เป็นต้น  
  นอกจากนี้ การให้บริการด้านแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทย 
หน่วยงานยังได้มีการจัดเจ้าหน้าท่ีชุดเฉพาะกิจลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับข้อร้องเรียน  
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม เป็นต้น  (ควรแนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง หรือภาพถ่าย
ประกอบ) 

 11. การแก้ไขปัญหาที่ท้าทาย 
 () ข้อ 11.1 : มีการค้นหาปัญหา/อุปสรรคของการให้บริการท่ีเกิดขึ้นและคาดว่าจะ
เกิดขึ้น และน าไปแก้ไขปรับปรุงให้การบริการดียิ่งขึ้น 
  แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรมีการแนวทางในการค้นหาปัญหา/
อุปสรรคของการให้บริการท่ีเกิดขึ้น หรือท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อจะได้น าข้อมูลไปแก้ไข
ปรับปรุงให้การบริการดียิ่งขึ้น เช่น ใช้วิธีการเรียกประชุมเจ้าหน้าท่ีพูดคุยแลกเปล่ียนกัน เพื่อค้นหาปัญหา
อุปสรรคท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการอาจพบเจอระหว่างให้บริการประชาชน  และหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงปัญหา
ดังกล่าว นอกจากนี้ ควรต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต เป็นต้น 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ : ควรอธิบายว่าในการท างานของ
เจ้าหน้าท่ี มีปัญหา อุปสรรคอะไรท่ีท้าทายและแก้ไขยาก แต่หน่วยงานสามารถแก้ไขได้บ้าง โดยควรเขียน
อธิบายเป็นประเด็นให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น 
  - ประเด็น/ปัญหาอุปสรรคของการให้บริการท่ีเกิดขึ้นคืออะไร  
    - มีวิธีการแก้ไข/ปรับปรุงให้การท างาน/การให้บริการดียิ่งขึ้นได้อย่างไร  
  - เกิดกระบวนการ/เทคนิควิธีการอะไรเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหานั้นๆ  
  - มีการประชุมพูดคุยกันเพื่อช่วยกันหาทางออกหรือหาแนวทางในการแก้ไข (แนบ
รายงานการประชุม) 
  - ผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างไร 
  - หากในอนาคตปัญหาดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นอีก เราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไร 
 12. การทบทวนปรับปรุงการด าเนินงาน 
 () ข้อ 12.1 : มีการน าผลจากการติดตามงานมาด าเนินการปรับปรุงงานจนเกิดผลลัพธ์
ท่ีดีอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการได้ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถลดต้นทุน ลดการสูญเสีย และเกิดคุณค่าท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ   
  แนวทางการด าเนินการ : หน่วยงานควรมีการน าผลจากการติดตามงาน/ผลการ
ปฏิบัติงานมาด าเนินการปรับปรุงงานจนเกิดผลลัพธ์ท่ีดีอย่างต่อเนื่อง โดยอาจใช้วิธีการวิเคราะห์ผลการติดตามงาน 
ประชุมระดมความคิดหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือค้นหาวิธีการ นวัตกรรม รวมถึงการน าไอทีเข้ามา
ช่วยยกระดับการให้บริการได้ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถลดต้นทุน ลดการสูญเสีย และเกิดคุณค่าท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผู้รับบริการ นอกจากนี้ หน่วยงานควรต้องจัดท าแผนด าเนินการ พร้อมท้ังมีการติดตามผลการด าเนินการ 
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เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการมุ่งแก้ไข พัฒนา และยกระดับการให้บริการ เช่น การน าระบบ e-service เข้ามา
ให้บริการ เพื่อลดต้นทุน และลดขั้นตอนการมาติดต่อหน่วยงาน เป็นต้น 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ : ควรอธิบายให้ชัดเจนผลการ
ติดตามงาน/ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร และหน่วยงานมีแนวคิดหรือแนวทางในการ
ยกระดับพัฒนาการให้บริการอย่างไรบ้าง มีการก าหนดแผนด าเนินการอย่างไร และมีระยะเวลาแล้วเสร็จเมื่อใด 
ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาช่วยยกระดับการให้บริการได้ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถลดต้นทุน ลดการสูญเสีย และเกิด
คุณค่าท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการได้มากน้อยเพียงใด 

 () ข้อ 12.2 : มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัย และค้นหาข้อมูลได้ง่าย
  แนวทางการด าเนินการ : หน่วยงานควรต้องมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี ตามเกณฑ์ข้อ 4.3 และต้องมีการการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัย และค้นหาข้อมูล
ได้ง่าย 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรอธิบายเปรียบเทียบให้เห็น
อย่างชัดเจนว่า ก่อน-หลังปรับปรุงคู่มือเป็นอย่างไร ประเด็นในการปรับปรุงคู่มือคืออะไร เช่น การปรับปรุงตาม 
พ.ร.บ. ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (อาจจะท าเป็นตารางสรุปเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเข้าใจได้ง่าย
และเข้าใจได้ทันที เช่น ตารางเปรียบเทียบใบอนุญาต เป็นต้น) และคู่มือท่ีปรับปรุงนั้น มีการจัดเก็บไว้ท่ีไหน 
เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นได้ทันที และสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย เช่น เก็บไว้ท่ี desktop เพื่อให้ง่ายต่อการ
ค้นหา หรือ ท าเป็น Link ในไลน์กลุ่มเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถเปิดอ่านได้ทันที เป็นต้น  
 13. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง 
 () ข้อ 13.1 : การจัดอบรมทักษะการให้บริการท่ีทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ การสร้างภาพลักษณ์การให้บริการ การสร้างจิตส านึกด้านการให้บริการ การศึกษา 
ดูงาน เป็นต้น และมีการส่ือสารสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ เพื่อป้องกัน
ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 
  แนวทางการด าเนินการ : หน่วยงานควรมีการจัดกิจกรรม/อบรม/ประชุม/จัดท า
KM เพื่อพัฒนาทักษะเจ้าหน้าท่ีของผู้ให้บริการ โดยมีหัวข้อดังนี้ 1) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 2)การ
สร้างภาพลักษณ์การให้บริการ เช่น การจัด CSR CRM SIA  การปลูกป่า แจกผ้าห่ม 3) การสร้างจิตส านึกด้าน
การให้บริการการศึกษาดูงาน นอกสถานท่ี ร่วมกับชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือต่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
ทักษะการให้บริการ เป็นต้น 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรอธิบายให้ชัดเจนว่าหน่วยงาน
มีการจัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าท่ี หรือจัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมประชุม/อบรมโครงการอะไรบ้างอย่างไร จ านวน
เจ้าหน้าท่ีกี่คน หากกรณีจัดท า KM ควรระบุช่ือเรื่องของKM  ท่ีได้จัดท าขึ้นด้วย (ควรแนบหลักฐานประกอบ : 
หนังสือส่งตัวเจ้าหน้าท่ีเพื่อเข้าร่วมโครงการ/ภาพถ่ายการเข้าร่วมโครงการ/การจัดท า KM ของหน่วยงาน)  
 () ข้อ 13.2 : มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงาน และการ
ปรับปรุงงาน รวมถึงการร่วมกันทบทวนระบบงานเพื่อออกแบบงานใหม่/สร้างนวัตกรรมในการให้บริการ 
  แนวทางการด าเนินการ : หลังจากการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/อบรม
สัมมนา หรือจัดท าKM ในข้อ 13.1 แล้ว หน่วยงานควรมีการน าเอาความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กันในหน่วยงาน 
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุม การถอดบทเรียน การระดมสมองวิเคราะห์และน ามาปรับใช้ เพื่อเกิด
กระบวนการท างานใหม่ๆ เป็นต้น 
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  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรอธิบายว่าได้มีการจัดส่ง
เจ้าหน้าท่ีจ านวนกี่คน เข้าร่วมกิจกรรม/อบรมตามข้อ 13.1 แล้วหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท่ี
ไปร่วมกิจกรรม/อบรมได้ใช้เป็นเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเจ้าหน้าท่ีทุกคน ๆ ในหน่วยงานอย่างไรบ้าง 
และมีการจัดขึ้นในวันท่ีเท่าไร จ านวนเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วมมีกี่คน ผลท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
เป็นอย่างไร เกิดการต่อยอดกระบวนการท างานใหม่ ๆ อย่างไรบ้าง (ควรมีภาพถ่ายประกอบ)  
  กรณีไม่ได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/อบรมตามข้อ 13.1 แต่มีการจัดท า  
KM แทน ควรระบุช่ือเรื่อง KM ท่ีจัดท า และควรอธิบายถึงกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน KM เรื่องดังกล่าว
ให้กับเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานว่ามีการด าเนินการอย่างไร เมื่อไร ระบุผลของการท ากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ว่า
เป็นอย่างไร (ควรมีภาพถ่ายประชุม หรือเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง) 
 14.  บุคลากรด้านเทคนิค  
 () ข้อ 14.1 : เจ้าหน้าท่ีด้านเทคนิคได้รับการอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต้ัง
ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์ การซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์พื้นฐาน 
  แนวทางการด าเนินการ : หน่วยงานควรต้องมีการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ด้านเทคนิคของหน่วยงานเข้ารับการรับการอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต้ังระบบปฏิบัติการ  และ
โปรแกรมประยุกต์ การซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์พื้นฐาน 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ : ควรอธิบายชัดเจนโดยระบุช่ือ
หลักสูตรท่ีมีการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้านเทคนิคของหน่วยงานเข้ารับการอบรม วันเวลา สถานท่ี
ฝึกอบรม จ านวนเจ้าหน้าท่ีท่ีส่งเข้ารับการอบรม (แนบเอกสารประกอบ : บันทึก/หนังสือการส่งรายช่ือ
เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการอบรมต่างๆ) 
 () ข้อ 14.2 : เจ้าหน้าท่ีด้านเทคนิคมีความสามารถ ดังนี้           
   - ตอบค าถามและแก้ปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ 
   - อธิบายลักษณะปัญหาระบบเครือข่ายต่อเช่ือมเมื่อประสานงานกับบริษัท 
ผู้ให้บริการ 
  แนวทางการด าเนินการ : หน่วยงานต้องคอยก ากับดูแลให้เจ้าหน้าท่ีด้านเทคนิค
เมื่อมีการส่งเสริมในได้รับการอบรมเพิ่มศักยภาพตามข้อ 14.1 แล้วจะต้องมีความสามารถในการตอบค าถาม
และแก้ปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับระบบอธิบายลักษณะปัญหาระบบเครือข่ายต่อเช่ือมเมื่อประสานงานกับบริษัท  
ผู้ให้บริการได้ 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรอธิบายว่าหน่วยงานได้มีการ
จัดส่งเจ้าหน้าท่ีด้านเทคนิคเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต้ังระบบปฏิบัติการ และโปรแกรม
ประยุกต์ การซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์พื้นฐานท าให้มีความรู้ความสามารถในการตอบค าถามและแก้ปัญหาพื้นฐาน
เกี่ยวกับระบบอธิบายลักษณะปัญหาระบบเครือข่ายต่อเช่ือมเมื่อประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการได้เป็นอย่างดี 
 15.  ระบบฐานข้อมูล  
 () ข้อ 15.1 : มีระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลสอดคล้องกับความ
ต้องการใช้งานเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 
  แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรต้องมีการจัดท าหรือพัฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลและระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลสอดคล้องกับความต้องการใช้งานเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
และพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ  
  กรณี หน่วยงานอยู่ภายใต้สังกัดกรมการจัดหางานและใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลกลาง
ท่ีกรมพัฒนาขึ้น ควรมีการดึงฐานข้อมูลเฉพาะของหน่วยงานมาท าการวิเคราะห์ฐานข้อมูลสอดคล้องกับความ
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ต้องการใช้งานเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงควรมีการ
รวบรวมปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดจากการให้บริการและการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาและเสนอกรมการจัดหางานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างสม่ าเสมอ 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรอธิบายให้เห็นชัดเจนว่า
หน่วยงานมีการน าฐานข้อมูลของผู้รับบริการอะไรบ้าง สามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีได้อย่างไร และมีการวิเคราะห์ฐานข้อมูลในรูปแบบใด มีการน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการอย่างไรบ้าง 
 () ข้อ 15.2 : มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
เข้าระบบฐานข้อมูลได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย รวมถึงการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการให้บริการต่อไป 
  แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรมีแนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลเข้า
ระบบฐานข้อมูลให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงจัดท าวิธีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบต่าง ๆ ของหน่วยงาน
เผยแพร่แก่ผู้รับบริการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ เพื่อสามารถบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลได้อย่างครอบคลุม 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยหน่วยงานสามารถท่ีจะน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
และพัฒนาระบบการให้บริการ 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรอธิบายให้เห็นชัดเจนว่า
หน่วยงานมีระบบฐานข้อมูลอะไรบ้าง และระบบดังกล่าวสามารถเก็บข้อมูลได้ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย
หรือไม่อย่างไร รวมถึงหน่วยงานมีแนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล และมีการเผยแพร่วิธีการ
บันทึกข้อมูลผ่านระบบต่างๆ ของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบอย่างไร  นอกจากนี้ ยังควร
อธิบายให้ได้ว่าหน่วยงานสามารถน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการ
ให้บริการได้อย่างไรบ้าง (ควรแนบหลักฐานประกอบ : แนวปฏิบัติฯ/ภาพถ่ายการเผยแพร่วิธีการบันทึก 
ข้อมูลฯ/ผลการวิเคราะห์ฯ/ผลการพัฒนาปรับปรุง)  
 16.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 () ข้อ 16.1 : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานในส่วนท่ีจ าเป็นได้อย่าง

ต่อเนื่อง และปลอดภัย โดยการปฏิบัติตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือแผนอื่น  
ท่ีก าหนด   
  แนวทางการด าเนินการ : หน่วยงานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกรมการ
จัดหางานเป็นผู้ออกแบบและพัฒนา ซึ่งหน่วยงานสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย และระบบ
ดังกล่าวเป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือแผนอื่นท่ีก าหนด นอกจากนี้ หาก
หน่วยงานมีความต้องการจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อใช้งานเป็นการเฉพาะของหน่วยงาน 
จะต้องด าเนินการตามแนวทางท่ีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมการจัดหางานก าหนดเพื่อให้
เกิดการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือแผนอื่นท่ีก าหนดไว้  
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรเขียนอธิบายว่าหน่วยงาน 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผู้ออกแบบและพัฒนาโดยกรมการจัดหางาน ซึ่งหน่วยงานสามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย และระบบดังกล่าวเป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หรือแผนอื่นท่ีก าหนด โดยหน่วยงานควรต้องระบุช่ือระบบต่าง ๆ ท่ีกรมได้มีการพัฒนาและหน่วยงานได้น าไปใช้งาน 
เช่น ระบบ Smart job /ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ(Overseas Employment 
E-Service) เป็นต้น 
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  () ข้อ 16.2 : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถ
ค้นหาข้อมูลการให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องค าถาม ค าตอบ และวิธีการแก้ไขปัญหา 
ในแต่ละสถานการณ์เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี   
  แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถค้นหาข้อมูลการให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่อง
ค าถาม ค าตอบ และวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ์เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เช่น 
การท าแนวค าถาม ค าตอบ (FQA) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น หรือใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีกรมการจัดหางานเป็นผู้พัฒนาออกแบบให้กับหน่วยงานใช้งานก็ได้ 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ : ควรอธิบายให้เห็นชัดเจนว่า
หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศอะไร เข้ามาใช้ในการบริการแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถ
ค้นหาได้สะดวก รวดเร็วบ้าง ยกตัวอย่าง เช่น หน่วยงานมีการจัดท าแนวค าถาม ค าตอบ (FQA) เกี่ยวกับบริการ
ของหน่วยงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถค้นหาข้อมูล
การให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นต้น 

 17.  การบูรณาการวางแผนระบบ  
 () ข้อ 17.1 : มีการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สอดคล้อง

กับทรัพยากรท่ีมีจ ากัด โดยมีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อลดความซ้ าซ้อนและความผิดพลาด  
ในการกรอกข้อมูล รวมทั้งการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า 
  แนวทางการด าเนินการ : หน่วยงานควรมีแนวทางการด าเนินงานแบบบูรณาการ
การท างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงมีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อลดความซ้ าซ้อนและ
ความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล รวมท้ังการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า  เช่น การเช่ือมโยงข้อมูล 
ส่วนบุคคลจากกรมการปกครอง เช่ือมโยงข้อมูลทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรอธิบายว่าหน่วยงานมีการ 
บูรณาการการท างานกับหน่วยงานใดบ้าง และมีการบูรณาการการท างานในด้านใดบ้าง มีการเช่ือมโยงและใช้
ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น หน่วยงานมีการบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับกรมการ
ปกครองผ่านระบบ Smart Job โดยการเช่ือมต่อกับเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน (Smart Card) ซึ่งเป็น
การอ านวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการจัดหางานในประเทศได้สะดวก รวดเร็ว โดยยื่นบัตรประชาชนเพียงใบ
เดียวก็ขอรับบริการได้ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มให้ยุ่งยาก ซึ่งช่วยลดความซ้ าซ้อนและความผิดพลาดได้เป็นอย่าง
มาก เป็นต้น (ควรแนบเอกสารประกอบ : capture หน้าจอการเข้าสู่ระบบต่างๆ รวมทั้งอธิบายว่าใช้ข้อมูลจาก
การเช่ือมโยงอย่างไรในการให้บริการประชาชน) 
 18.  การพัฒนาระบบการให้บริการ Online  
 () ข้อ 18.1 : มีการพัฒนาระบบการให้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงระบบการร้องเรียน 
ผ่านช่องทางท่ีเป็นระบบ online และมีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการในแต่ละช่องทางท่ีได้เปิดให้บริการ
ไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  เช่น  
  - การติดต่อผ่านอีเมล์ มีการตอบกลับภายใน 24 ช่ัวโมง 
  - การติดต่อผ่านระบบ Chat หรือ Line มีการตอบกลับภายใน 15 นาที 
  - การติดต่อผ่าน Facebook มีการตอบกลับภายใน 1 ช่ัวโมง เป็นต้น 
   แนวทางการด าเนินการ : หน่วยงานมีระบบการให้บริการรวมถึงระบบการร้องเรียน 
ผ่านช่องทางท่ีเป็นระบบ online ท่ีกรมการจัดหางานเป็นผู้ออกแบบและพัฒนา ซึ่งหน่วยงานสามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง และสะดวกรวดเร็ว ซึ่งแต่ละหน่วยงานควรมีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการในแต่ละช่องทาง
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ท่ีได้เปิดให้บริการตามมาตรฐานท่ีกรมการจัดหางานก าหนดไว้ เช่น การจัดท าคู่มือส าห รับประชาชนของ
หน่วยงานท่ีระบุรายละเอียดการให้บริการท้ังขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ ระยะเวลาในการ
ให้บริการ ซึ่งหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานในการให้บริการ และเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ศูนย์รวมติดต่อราชการ (http://Info.go.th) หรือมีการจัดท ามาตรฐาน
การให้บริการในรูปแบบของผังขั้นตอนการให้บริการเผยแพร่ไว้ ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
กรณีหน่วยงานมีความต้องการจะพัฒนาระบบการให้บริการรวมถึงระบบการร้องเรียน ผ่านช่องทางท่ีเป็นระบบ 
online เพื่อใช้งานเป็นการเฉพาะของหน่วยงาน เช่น การให้บริการการร้องเรียนผ่าน Facebook /Line/ 
e-mail เป็นต้น ก็สามารถจัดท าได้โดยจะต้องมีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการไว้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ว่ามี
การให้บริการในเรื่องใดอย่างไร มีการตอบกลับจากเจ้าหน้าท่ีภายในเมื่อไร ช่องทางไหน และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับกรมการจัดหางานด้วย นอกจากนี้ควรมีค าส่ังแต่ง/มอบหมายให้ใครเป็นผู้ดูแลแต่ละช่องทางการ
ให้บริการต่าง ๆ ด้วย 
   การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ : ควรอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนว่า
หน่วยงานมีการให้บริการ รวมถึงมีระบบการร้องเรียน ผ่านช่องทางท่ีเป็นระบบ online อะไรบ้าง เช่น บริการ
จัดหางานผ่านระบบ Smartjob บริการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบ empui ระบบแจ้ง
ปัญหาแรงงานต่างด้าว Doe help me เป็นต้น และมีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการไว้อย่างไร เช่น  
ขั้นการให้บริการเป็นอย่างไร ระยะเวลาแล้วเสร็จเมื่อไร มีการเผยแพร่มาตรฐานการให้บริการดังกล่าว  
ผ่านช่องทางใดบ้าง (ควรแนบเอกสารประกอบ : โดย capture หน้าจอการเข้าสู่ระบบต่างๆ และภาพถ่าย 
การเผยแพร่มาตรฐานการให้บริการในช่องทางต่างๆ) 
 19.  เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์  
 () ข้อ 19.1 : มีระบบ/แผนการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่เจ้าหน้าท่ีรับโทรศัพท์
อย่างชัดเจน โดยน าข้อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพมาใช้ในการวางแผนการอบรมเจ้าหน้าท่ี รวมถึงมีการจัด
อบรมเจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง และอบรมทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการท างาน ผลผลิต และบริการ
  แนวทางการด าเนินการ : หน่วยงานควรมีการจัดท าระบบ/แผนพัฒนาความรู้
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีในเรื่องของการรับโทรศัพท์อย่างต่อเนื่อง ว่าทักษะท่ีจ าเป็นในการรับโทรศัพท์มีอะไรบ้าง  
หรืออาจมีการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปอบรม โดยอาจจะเป็นการอบรมภายในหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงานก็ได้  
หากไม่สามารถจัดส่งเจ้าหน้าท่ีเจ้ารับการอบรมเรื่องดังกล่าวได้ หน่วยงานควรมีการจัดท า KM หรือควรมีการ
จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้และทักษะด้านการรับโทรศัพท์ของเจ้าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรอธิบายให้ทราบว่าหน่วยงาน
มีการจัดท าระบบหรือแผนการพัฒนาความรู้ให้แก่เจ้าหน้าท่ีในเรื่องของการรับโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาทักษะการให้บริการและการรับโทรศัพท์ให้แก่เจ้าหน้าท่ีให้สามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ เช่น อบรมมาตรฐานการให้บริการ(โดยเฉพาะการให้บริการ
กรณีผู้รับบริการโทรศัพท์มาติดต่อประสานงาน) อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาท้องถิ่นอื่นๆ เป็นต้น หาก
ไม่สามารถจัดส่งเจ้าหน้าท่ีเจ้ารับการอบรมเรื่องดังกล่าวได้ หน่วยงานควรมีการจัดท า KM โดยควรระบุช่ือเรื่อง 
KM ท่ีได้จัดท าขึ้นรวมถึงช่องทางท่ีเจ้าหน้าท่ีสามารถเข้าถึง KM ดังกล่าวได้มีช่องทางใดบ้าง นอกจากนี้ 
ควรแนบเอกสารประกอบค าอธิบาย เช่น แนบแผนการอบรมเจ้าหน้าท่ีรับโทรศัพท์ บันทึก/หนังสือส่งตัว
เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการอบรมตามแผน + ภาพการเข้าร่วมการอบรม หลักฐาน+ภาพถ่ายการจัดท า KM เป็นต้น 
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  () ข้อ 19.2 : มีการพัฒนาและดูแลรักษาระบบโทรศัพท์ของเจ้าหน้าท่ีรับโทรศัพท์
ให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     - มีความพร้อมใช้งาน ซึ่งเป็นระบบท่ีมีคุณภาพ ใช้งานได้เสียงฟังชัดเจน 
   - สามารถประสานแจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไปได้ 
     - มีระบบเก็บข้อมูลของผู้รับบริการ เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูลประวัติการขอรับบริการ    
     - มีการจัดท าฐานข้อมูลครอบคลุมข้อมูลท่ีผู้รับบริการสอบถาม และมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
   แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรมีการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ
โทรศัพท์ของเจ้าหน้าท่ีรับโทรศัพท์ให้มีความพร้อมใช้งาน ซึ่งเป็นระบบท่ีมีคุณภาพ ใช้งานได้เสียงฟังชัดเจน 
สามารถประสานแจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไปได้  อีกท้ังควรมีระบบจัดเก็บข้อมูลของ
ผู้รับบริการในรูปแบบฐานข้อมูลท่ีครอบคลุมครบถ้วนและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อน าไปใช้ในการสืบค้นข้อมูลประวัติการขอรับบริการ และเพื่อวิเคราะห์หาความต้องการของผู้รับบริการและพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :   ควรเขียนอธิบายว่าหน่วยงานมี
โทรศัพท์กี่เลขหมาย เป็นระบบอัตโนมัติหรือไม่มีกี่คู่สาย ได้แก่เบอร์อะไรบ้าง มีค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการ
ดูแลรับผิดชอบโทรศัพท์หรือไม่ และมีมาตรฐานการในการท างานท่ีชัดเจนอย่างไร เช่น มีแบบฟอร์มให้ลง
บันทึก วันเวลา ช่ือผู้ติดต่อ เรื่องท่ีติดต่อ และผลการด าเนินการ อีกท้ังโทรศัพท์ต้องมีความพร้อมใช้งาน  
มีคุณภาพ ใช้งานได้ เสียงฟังชัดเจน และเมื่อโทรมาต้องติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีหรือประสานส่งต่อได้ เป็นต้น 
นอกจากนี้ หน่วยงานยังมีการคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรับโทรศัพท์ และจัดท า FAQ ท่ีพบบ่อยในการ
ให้บริการ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงมีการจดสถิติการให้บริการ  
โดยจัดท าเป็นฐานข้อมูล (มีสมุดบันทึกการรับเรื่องท่ีประชาชนโทรเข้ามาติดต่อสอบถาม)  มีการรายงานผล 
การด าเนินการแก่ผู้บังคับบัญชาว่า เรื่องส่วนใหญ่ท่ีโทรมาสอบถามคือเรื่องอะไร โดยอาจรายงานผลเป็น  
รายเดือน หรือรายไตรมาส)  ติดตามผลการด าเนินการอย่างไร (ในแต่ละเรื่องท่ีมีการโทรมาสอบถาม)  
และท่ีส าคัญหน่วยงานยังมีการเช็คว่าเจ้าหน้าท่ีท าตามมาตรฐานไหม (ผู้บังคับบัญชาอาจจะสุ่มตรวจ หรือ  
เช็คเอกสารท่ีมีการบันทึกว่า ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหรือมาตรฐานท่ีก าหนดหรือไม่)  

 20.  การพัฒนาระบบ Call center  
 () ข้อ 20.1 : มีการพัฒนาและดูแลรักษาระบบโทรศัพท์ของ Call center ให้มี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
  - สามารถเลือกติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีได้หรือประสานส่งต่อ 
  - มีระบบเก็บข้อมูลของผู้รับบริการ เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูลประวัติการขอรับบริการ  
   - มีการจัดท าฐานข้อมูลครอบคลุมข้อมูลท่ีผู้รับบริการสอบถาม และมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน   
  แนวทางการด าเนินการ :   กรณีท่ีหน่วยงานมีระบบ Call Center เป็นการ
เฉพาะของหน่วยงาน ควรต้องมีการพัฒนาและดูแลรักษาระบบโทรศัพท์ของ Call center ให้สามารถเลือก
ติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีได้หรือประสานส่งต่อ รวมถึงมีระบบเก็บข้อมูลของผู้รับบริการ เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูล
ประวัติการขอรับบริการ และมีการจัดท าฐานข้อมูลครอบคลุมข้อมูลท่ีผู้รับบริการสอบถาม และมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน แต่หากไม่มีก็ให้ใช้ร่วมกับของกรมการจัดหางาน สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2
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   การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  กรณีท่ีหน่วยงานมีระบบ 
Call Center เป็นการเฉพาะของหน่วยงานให้เขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าระบบเป็นอย่างไร ตามคุณสมบัติท่ีเกณฑ์
การประเมินก าหนดไว้ หากหน่วยงานไม่มีระบบ Call Center เป็นการเฉพาะของหน่วยงานให้ใช้มาตรฐาน
ระบบ Call Center ของกรมการจัดหางาน สายด่วน 1506 กด 2 มาเขียนอธิบายเพื่อตอบเกณฑ์การประเมิน 
  () ข้อ 20.2 : มีการก าหนดมาตรฐานในการให้บริการของ Call Center  
ไว้อย่างชัดเจน เช่น   
   - โทรศัพท์ดังไม่เกิน 3 ครั้ง 
        - อัตราสูงสุดท่ียอมให้สายหลุดไปไม่สามารถรับได้ในการติดต่อครั้งแรกไม่เกิน 5% 
          - การให้บริการได้ส าเร็จในการติดต่อครั้งแรก   
   แนวทางการด าเนินการ :  กรณีหน่วยงานไม่มีการจัดบริการ Call Center 
ไว้เป็นการเฉพาะ ให้หน่วยงานใช้ระบบ Call Center ของกรมการจัดหางาน สายด่วน 1506 กด 2 แทนได้
   การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ให้หน่วยงานเขียนอธิบาย
การก าหนดมาตรฐานในการให้บริการระบบ Call Center ของกรมการจัดหางาน สายด่วน 1506 กด 2  
มาเขียนอธิบายเพื่อตอบเกณฑ์การประเมินตามคุณสมบัติท่ีเกณฑ์การประเมินก าหนดไว้ เช่น   
   - โทรศัพท์ดังไม่เกิน 3 ครั้ง 
        - อัตราสูงสุดท่ียอมให้สายหลุดไปไม่สามารถรับได้ในการติดต่อครั้งแรกไม่เกิน 5% 
          - การให้บริการได้ส าเร็จในการติดต่อครั้งแรก 
 () ข้อ 20.3 : เจ้าหน้าท่ี Call Center สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด

  แนวทางการด าเนินการ :  กรณีหน่วยงานไม่มีการจัดบริการ  Call Center  
ไว้เป็นการเฉพาะ ให้หน่วยงานใช้ระบบ Call Center ของกรมการจัดหางาน สายด่วน 1506 กด 2 แทนได้ 
โดยกรมการจัดหางานจะต้องมีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี Call Center ไว้เป็น 
แนวปฏิบัติท่ีชัดเจน รวมถึงต้องมีการติดตามผลการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น มีการจดสถิติ 
การให้บริการ มีการรายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  กรณีหน่วยงานไม่มีการจัดบริการ 
Call Center ไว้เป็นการเฉพาะ ให้หน่วยงานเขียนค าอธิบายเจ้าหน้าท่ี Call Center ของกรมการจัดหางาน  
สายด่วน 1506 กด 2 แทนได้ 
 21.  การบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการที่จ าเป็น  
 () ข้อ 21.1 : มีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการ กรณีท่ีเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ โดยเตรียมทรัพยากรท่ีส าคัญ เช่น สถานท่ีให้บริการส ารอง บุคลากร ข้อมูลสารสนเทศ   
คู่ค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
  แนวทางการด าเนินการ :  หน่วยงานควรต้องมีการจัดท าแผนการบริหารความ
ต่อเนื่องในการให้บริการ กรณีท่ีเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ าท่วม เป็นต้น เพื่อไม่เกิดผลกระทบ
ต่อการให้บริการประชาชน และควรมีค า ส่ังแต่ง ต้ัง เจ้าหน้า ท่ี ให้ ชัดเจนในด า เนินการตามแผนฯ  
โดยแผนควรมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี และควรมีการก าหนดรายละเอียดของแผน ดังนี้ 
  - ระบขุ้อมูลการให้บริการ โดยควรระบุให้ชัดเจนว่า กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหน่วยงาน
สามารถให้บริการอะไรได้บ้าง ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ และให้บริการประชาชน โดยการใช้วิธีการใดบ้าง เช่น 
Mobile Office หรือใช้บริการผ่านระบบ e-service ได้ทุกท่ี ทุกเวลาท่ีมีอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
  - สถานท่ีส ารองหากเกิดภาวะฉุกเฉิน ส านักงานฯมีสถานท่ีส ารองในการ
ปฏิบัติงานท่ีไหนบ้าง  
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  - บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง มีการแต่งต้ังใครเป็นผู้ดูและรับผิดชอบในด้านต่างๆ บ้าง 
  - วัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการให้บริการประชาชนมีอะไรบ้าง มีระบบงานอะไรท่ี
ให้บริการประชาชนได้ 
  - มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ ถึงสถานท่ีส ารอง หรือติดต่อเวลาเกิด
ภาวะฉุกเฉินอย่างไรบ้าง เช่น ประกาศตามเสียงวิทยุตามสาย การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook เป็นต้น 
  **กรณีหน่วยงานไม่ได้จัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการ อาจใช้
แผนอื่น ๆ ท่ีใกล้เคียงกันได้ เช่น แผนซักซ้อมการหนีไฟ เป็นต้น หรือใช้แนวทางตามแผนบริหารความต่อเนื่อง
ของกรมการจัดหางานแล้วปรับตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ : ควรอธิบายให้ชัดเจนว่าหน่วยงาน
มีการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการหรือไม่ รวมถึงอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - มีการปรับปรุงทบทวนแผนหรือไม่ ควรระบุวันท่ีมีการทบทวน (ควรแนบ
หลักฐานประกอบ : ภาพถ่ายประชุมทบทบวนแผน รายงานการประชุมทบทวนแผน เป็นต้น) 
  - โดยมีค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติตามแผนฯ ควรระบุเลขท่ีค าส่ัง วันท่ีออก
ค าส่ัง พร้อมท้ังแนบตัวค าส่ังเป็นเอกสารประกอบด้วย 
  - ควรอธิบายข้ันตอนการด าเนินงานตามแผนเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยสังเขป เช่น 
สามารถให้บริการอะไรได้บ้าง ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ และให้บริการประชาชน โดยการใช้วิธีการใดบ้าง  
มีสถานท่ีส ารองในการปฏิบัติงานท่ีไหนบ้าง มีการแต่งต้ังใครเป็นผู้ดูและรับผิดชอบในด้านใดบ้าง วัสดุอุปกรณ์ 
ท่ีใช้ในการให้บริการประชาชนมีอะไรบ้าง รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ ถึงสถานท่ีส ารอง 
หรือติดต่อเวลาเกิดภาวะฉุกเฉินอย่างไรบ้าง เป็นต้น 

เง่ือนไขพิเศษเพิ่มเติม 

 22.  การขับเคลื่อนการให้บริการด้วยนวัตกรรม  
 ()  คิดค้นและแสวงหาวิธีการ หรือแนวทางใหม่ ๆ ท าให้เกิดผลในการปรับปรุงและ
ออกแบบการให้บริการสาธารณะให้สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ 
  แนวทางการด าเนินการ : หน่วยงานควรคิดค้นและแสวงหาวิธีการ หรือแนวทาง
ใหม่ ๆ ท าให้เกิดผลในการปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะให้สามารถตอบสนองปัญหาความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ หรือท่ีเรียกกันว่าการสร้างนวัตกรรมในงานบริการ โดยอาจยึด
หลักการท าน้อยได้มากเข้ามาช่วยในการคิดค้นและแสวงหาวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ หรืออาจใช้แนวคิดของ 
แนวคิด Design thinking มาใช้ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เป็นต้น 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรเขียนอธิบายวิธีการหรือแนว
ทางการให้บริการรูปแบบใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมท่ีหน่วยงานได้มีการคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการแก่
ประชาชน โดยควรจะอธิบายให้เป็นล าดับข้ันตอนให้เห็นถึงการปรับปรุงเปล่ียนและพัฒนาอย่างชัดเจน ดังนี้ 
  - บอกถึงปัญหา/ความต้องการของประชาชนคืออะไร 
  - หน่วยงานมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร (การออกแบบกระบวนการใหม่ๆ 
ท่ีสามารถแก้ปัญหาของประชาชน/การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ) 
  - ผลการด าเนินการดังกล่าวเป็นอย่างไร สามารถแก้ไขปัญหา/ความต้องการของ
ประชาชนอย่างไรได้บ้าง เช่น การลดระยะการเดินทาง ลดการสูญเสียระยะเวลา การเดินทาง หรือค่าใช้จ่าย 
เป็นต้น 
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 23.  การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (เกณฑ์เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0)  
 ()  - ให้บริการเช่ือมโยงแบบเรียลไทม์ในทุกเวลาและสถานท่ี 
  - วิเคราะห์ข้อมูลท่ีซับซ้อนเพื่อช่วยการบริการให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการประชาชนได้ทุกท่ี ทุกเวลา ทุกช่องทาง ทุกอุปกรณ์   
  แนวทางการด าเนินการ : การเป็นไทยแลนด์ 4.0 หมายถึง การเป็นประเทศท่ีมี
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เปล่ียนจากเดิมท่ีต้องลงมือท ามาก แต่ได้ผลตอบแทนน้อย มาเป็นลงมือ
ท าแค่เพียงเล็กน้อย แต่ได้ผลตอบแทนมหาศาล โดยอาศัยแนวคิดสร้างสรรค์หรือการคิดนอกกรอบ (Design 
thinking) มาเป็นแรงผลักดันในการสร้างนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ 
  ดังนั้น หน่วยงานควรมีการปรับตัวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่การเป็น 
ไทยแลนด์ 4.0 ในทุกกระบวนงาน โดยเฉพาะกระบวนงานการให้บริการประชาชนท่ีจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงรูปแบบการให้บริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้เกิดรูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ท่ีมุ่งเน้น
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ท าให้สามารถเข้าถึง และตอบสนองประชาชนได้ตรงจุดครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
รวมถึงสามารถเช่ือมโยงข้อมูลส าคัญต่าง ๆ เพื่อช่วยให้บริการมีความรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ลดความซ้ าซ้อนของ
กระบวนงานต่าง ๆ และลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างการรับบริการต่าง ๆ เช่น การพัฒนาการ
ให้บริการจัดหางานไปสู่การให้บริการผ่าน e-service ท่ีผู้รับบริการสามารถใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกท่ี
ทุกเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาขอรับบริการ ณ ส านักงาน เป็นต้น 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ :  ควรอธิบายให้เห็นชัดเจนว่า
หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินงานเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างไรบ้าง ควรน าเสนอเนื้อหาต้ังแต่ท่ีมาหรือ
ปัญหาส าคัญท่ีท าให้เกิดแนวคิดท่ีในการสร้างนวัตกรรมการให้บริการ เช่น หน่วยงานมีการวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจัดหางานในประเทศ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 
ผู้สูงอายุ และนายจ้างสถานประกอบการ เป็นต้น จากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย พบว่ามีกลุ่มเป้าหมาย
บางส่วนท่ีสามารถใช้บริการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ และอีกส่วนไม่สามารถใช้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนั้น หน่วยงานจึงเปิดให้บริการท้ัง 2 รูปแบบควบคู่กัน คือ 1) ให้บริการผ่าน Smartjob  
ซึ่ ง เป็น ระบบ  e-service ท่ี ให้บริ การ ผ่านอิน เตอร์ ท่ีประชาชนสามารถใช้บริการไ ด้ ทุก ท่ี ทุก เวลา   
2) การให้บริการ ณ ส านักงาน โดยมีการพัฒนาระบบให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับกรมการปกครอง 
ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการเพียงยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนใบเดียวก็สามารถ
รับบริการได้ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลให้ยุ่งยาก และลดความผิดพลาด ประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการ
ให้บริการ เช่น ลดปริมาณกระดาษในการพิมพ์แบบฟอร์ม ลดระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าท่ี 
เป็นต้น  (ควรแนบหลักฐานประกอบ : ภาพหน้าจอระบบท่ีมีการพัฒนา) 
 นอกจากนี้ ควรอธิบายเปรียบเทียบให้เห็นถึงผลการด าเนินงานของระบบเดิมกับระบบ
ใหม่ท่ีได้มีการพัฒนาขึ้น เช่น ระยะเวลาท่ีมีการลดลง ปริมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีลดลง ความสะดวกท่ีเกิดขึ้น 
เป็นต้น อีกท้ัง ควรอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าหน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าท่ีในการรับรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการต่างๆท่ีได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างไรบ้าง 
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 24.  การพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกสู่ความเป็นเลิศ  
 ()  ระบุถึงลักษณะความโดดเด่นของศูนย์ราชการสะดวกท่ีมีความพิเศษมากกว่าศูนย์

ราชการแห่งอื่น   
  แนวทางการด าเนินการ :  ควรมีการพัฒนาหน่วยงานให้มีความเป็นศูนย์ราชการ
สะดวกโดดเด่นในการให้บริการประชาชนท่ีมีความพิเศษมากกว่าศูนย์ราชการอื่น ๆ รวมถึงความโดดเด่นนั้น
ควรจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการ และสามารถช่วยอ านวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่าย ให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การเขียนค าอธิบายแนวทาง/ผลด าเนินการ : ควรเขียนอธิบายให้ชัดเจนว่า
หน่วยงาน มีความโดดเด่น/ความพิเศษท่ีไม่เหมือนกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างไร รวมถึงควรมีการเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง (ถ้ามี) และแสดงถึงผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น หากสามารถวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เกี่ยวกับการใช้บริการท่ีโดดเด่นของหน่วยงานให้แสดงผลการวัดความพึงพอใจดังกล่าวประกอบการอธิบายด้วย 
(แนบหลักฐานประกอบ : ภาพถ่ายในจุดท่ีมีความโดดเด่น หรือมีความพิเศษ (ถ้ามี)) 
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ส่วนที่ 5 
สาเหตสุ าคัญทีท่ าให้หน่วยงานไม่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
 
5.1 เกณฑ์ด้านกายภาพ 
 - หน่วยงานไม่มีการส ารวจ เพื่อให้ทราบความต้องการของผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นท่ี
ให้บริการ 
 - หน่วยงานไม่มีการวิเคราะห์ผลการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมาย และน าไปใช้
ในการออกแบบระบบการให้บริการ 
 - หน่วยงานไม่มีงานบริการ ณ ส านักงานท่ีครอบคลุมประเภทงาน ดังนี้ 
  1) งานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 
  2) งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
  3) งานบริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
 - ไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน/เจ้าของงาน เบอร์โทรติดต่อและช่องทางการติดต่อไว้อย่าง
ชัดเจน 
 - ไม่มีการวิเคราะห์ประเมินความต้องการด้านก าลังคนท่ีจ าเป็น 
 - ไม่มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการในรูปแบบท่ีง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการ 
 - ไม่มีการน าผลการส ารวจส ารวจความต้องการของผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมาย และผลประเมินความ
พึงพอใจ ณ จุดให้บริการมาปรับปรุงงานบริการอย่างต่อเนื่อง 
 - ไม่มีการจัดท าแผนการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อเรื่องท่ี
ติดตาม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการและขอเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 - ไม่มีการน าผลจากการติดตามงาน มาด าเนินการปรับปรุงงานจนเกิดผลลัพธ์ท่ีดีอย่างต่อเนื่อง และการ
ให้บริการได้ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถลดต้นทุน ลดการสูญเสีย และเกิดคุณค่าท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
5.2 เกณฑ์เชิงคุณภาพ 
 - ไม่สามารถเข้าถึง ณ บริเวณสถานท่ีบริการได้สะดวก อาจเนื่องมาจากการออกแบบพื้นท่ีให้บริการ
ซับซ้อนเข้าถึงได้ยาก เป็นต้น 
 - ห้องน้ าไม่สะอาด และไม่ถูกสุขลักษณะ 
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ภาพตัวอยา่งการให้บริการที่ไม่ผ่านการประเมินฯ 
 สถานที่ให้บริการไม่เหมาะสม ไม่มีจุดรอรับบริการที่เป็นสัดส่วนและเหมาะสม ผู้รับบริการไม่ได้รับ

ความสะดวกเม่ือต้องมารอรับบริการ 

 

 

 

 การจัดสรรพื้นที่ส าหรับจัดวางเอกสาร อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ไม่เปน็สัดส่วน ท าให้ไม่สะดวกต่อการ
ใช้งานของเจ้าหน้าที่เพื่อสามารถให้บริการได้อยา่งรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 

 ห้องน้ าไม่สะอาด และไม่ถูกสุขลักษณะ 

 

 

 

 

 ไม่มีการจัดสรรพื้นที่จอดรถที่เหมาะสม 
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ส่วนที่ 6 

ประเด็นค าถาม-ค าตอบที่พบบ่อย (รวบรวมโดยฝ่ายเลขา GECC) 
ล าดับ ค าถาม ค าตอบ 

1 ตามเงื่อนไขท้ายใบสมัครเกี่ยวกับการแนบรูป
ถ่ายประกอบขนาด 9 X 9 ซม. ไม่เกิน 2 ภาพ
ต่อข้อค าถาม และต้องไม่เกิน 15 หนา้นัน้ 
หน่วยงานจะขอส่งรูปภาพเป็นเอกสารประกอบ
เพิ่มเติมจาก 15 หน้าได้หรือไม่ เพราะถ้าใส่
ลงในแบบฟอร์มใบสมัครขนาดของรูปภาพ 
จะเล็กมาก อาจท าให้มองเห็นไม่ชัดเจนได้ 

สามารถส่งรูปภาพเป็นเอกสารประกอบข้อละไมเ่กนิ 2 ภาพ
พร้อมทั้งระบุรายละเอียดใต้ภาพว่าใช้เป็นหลักฐานประกอบ 
ตามหลักเกณฑ์ข้อใด และเป็นรูปภาพอะไร ทัง้นี้ รปูภาพ 
ที่ส่งมาต้องเป็นภาพการด าเนินการของหน่วยงานทีส่มัคร
เท่านั้น 

2 การแนบเอกสารภาพถ่ายประกอบใบสมัคร
อาจจะไมส่มบูรณ์ครบถ้วน แต่เมื่อ
คณะอนุกรรมการฯ  ลงตรวจในพืน้ที่จริง 
หน่วยงานมีการปรับปรุงใหส้มบูรณ์ย่ิงข้ึนได้ 
หรือไม ่

การแนบเอกสารหลกัฐานประกอบใบสมัครเปน็ส่วนส าคัญ 
เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ จะพจิารณาตรวจคัดกรอง
เอกสารเบื้องต้นของหน่วยงานก่อน จึงจะมีการลงตรวจ 
ในพืน้ทีจ่ริงเฉพาะหน่วยงานทีผ่่านการตรวจคัดกรอง
เอกสารเทา่นัน้ ดังนัน้ ภาพที่ส่งต้องเป็นภาพที่ตรงกบัสภาพ
ความเปน็จริงมากที่สุด แม้ภายหลังจะปรับปรุงให้ดีข้ึน 
ก็ย่อมเป็นประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจเอง 

3 กรณีมีอาคารให้บริการจ านวน 2 อาคาร 
ควรวางแบบส ารวจความต้องการประชาชน
ไว้ที่ใด 

ควรวางไว้ทั้ง 2 อาคาร บริเวณที่ผู้รับบริการเข้าถึงงา่ย 
มองเห็นได้ชัดเจนและส่งคืนได้สะดวกด้วย เพื่อให้ทราบ
ความต้องการของผู้มารับบริการอย่างทั่วถึง 

4 ห้องน้ าจ าเปน็ต้องแยกชาย-หญิง หรือไม ่ ให้พิจารณาถึงความสะอาดและถูกสุขลักษณะของห้องน้ า 
ทั้งนี้รูปแบบการใช้ห้องน้ าอาจพิจารณาจากความเหมาะสม 
และความเป็นอยู่ของพืน้ที่นั้น ๆ 

5 จุดแรกรับและระบบคิว จ าเป็นต้องเปน็ระบบ
ออนไลน์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ 

ไม่จ าเปน็ แต่ใหค้ านึงถึงความสะดวก รวดเร็วและความเป็น
ธรรมในการให้บริการผู้ใดก่อนหรือหลงั 

6 กรณีส านกังานขนสง่จังหวัด ซึ่งมีงานบริการ 
2 อาคาร แต่จะขอรับรองเพียง 1 อาคาร 
ได้หรือไม่ เนื่องจากคณะอนกุรรมการฯ  
ที่ลงตรวจประเมนิได้ให้ความเห็นวา่มีการ
บริการหลายอาคาร 

- ในการพจิารณาขอรับรองมาตรฐานจะค านึงถึงงานบริการ
ที่เป็นความต้องการของประชาชนจ านวนมากหรือตามผล
การส ารวจตามหลักเกณฑ ์
- กรณีมีงานบริการหลายอาคารแต่สามารถให้บริการได้ 
โดยที่ประชาชนไมจ่ าเป็นต้องถือเอกสารเดินไป-เดินมา  
เพื่อติดต่อจุดให้บริการของอาคาร 1 หรือ 2 อีกครั้ง อย่างไร
ก็ตามคณะอนุกรรมการฯ กจ็ะพิจารณาตามลักษณะงาน
ให้บริการแต่ละประเภทด้วย 

7 กรณีสถานที่หน่วยงานให้บริการไม่ได้อยู่ 
ในเสน้ทางรถสาธารณะ แต่อยู่ในซอย 
ไม่ทราบกรณีนี้จะผา่นหรือไม ่

กรณีที่ที่ต้ังของหน่วยงานอยู่ในซอย ขอให้มีระบบขนส่ง 
ที่ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางไปยังสถานทีใ่ห้บริการได้
สะดวก ทั้งนี้ ระบบการขนส่งสาธารณะให้หมายความ
รวมถึงการใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างด้วย 
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ล าดับ ค าถาม ค าตอบ 
8 หากศูนย์ที่ให้บริการประชาชนมีเจ้าหน้าที ่

เพียงคนเดียว และมีการให้บริการในช่วงพัก 
เที่ยงด้วย จะปรับเวลาการพักของเจ้าหน้าที ่
เป็นช่วงอ่ืนได้หรือไม ่

ให้พิจารณาวา่การเปิดให้บริการในช่วงพักเที่ยงนัน้  
เป็นความ ต้องการจากผลการส ารวจของผู้รับบริการในพืน้ที่
หรือไม่ และ การปรับเวลาพักของเจา้หน้าที่ก็ข้ึนอยู่กับ
ความเหมาะสมของ หน่วยงานนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตามควรมี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการเป็น
พื้นฐาน 

9 การปรับลดเอกสารประกอบค าขอ  
ถือเป็นบริการเกนิความต้องการของผู้มา
ติดต่อหรือไม 

การปรับลดเอกสารประกอบค าขอ จะเข้าหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการปรับแบบฟอร์มให้ประชาชนเข้าใจงา่ยและสัน้ 
หรือไม่ต้องกรอกข้อมูลเลย โดยใช้แบบฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือผู้รับบริการไม่จ าเปน็ต้องกรอกแบบฟอร์มในการติดต่อ
ราชการ 

10 แบบประเมินความพึงพอใจต้องวัดเป็น 
รายบุคคลเท่านั้นหรือไม ่และต้องแสดง 
ผลประเมนิทุกคนไหม 

ควรประเมนิความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ และแสดงผล
การประเมินอย่างน้อยเป็นรายเดือนหรือไตรมาส ซึ่งสามารถ
น าผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงงานให้บริการได้ 

11 กรณีเรื่องร้องเรียนซ้ า ต้องเป็นการ 
ร้องเรียนในเรื่องเดิม ๆ ซ้ าใช่หรือไม ่

ไม่ใช่ ข้อนี้ต้องการแสดงให้เห็นว่าข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข
ปรับปรุง จึงไม่ควรมีเรื่องร้องเรียนซ้ าในประเด็นเดิม ๆ 

12 การพัฒนาระบบการให้บริการ การก าหนด
มาตรฐานบริการในแต่ละช่องทางเรื่อง ระยะ 
เวลาต้องใช้เวลาเทา่ไหร่ ก าหนดเองได้หรือไม่ 
หรือต้องใช้ตามตัวอย่างในใบสมัครที่ระบุ 

สามารถก าหนดมาตรฐานข้ึนเองได้ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับความ 
เหมาะสมและให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
โดยเน้นความสะดวก รวดเร็ว และลดคา่ใชจ้่ายของผู้รบับริการ 

13 ระบบ call center ไม่ได้เชื่อมโยงไปยัง 
หน่วยงานในภูมิภาคแต่เจ้าหน้าที่สามารถ
โอนสายมาให้ในฐานะก ากับดูแลในส่วน
ภูมิภาคและสามารถตอบข้อซักถามได้  
ถือว่าได้หรือไม ่

ระบบ Call Center มีการส่งต่อจะใชเ้บอร์โทรศัพท์หมายเลข 
4 หลัก หรือใช้เบอร์โทรศัพท์ในพื้นที่ก็ได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติ 
ครบทั้ง 4 ข้อ ดังนี ้
 - มีความพร้อมใช้งาน ซึ่งเป็นระบบที่มคีุณภาพ ใช้งานได้ 
เสียงฟังชัดเจน 
 - สามารถเลือกติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้หรือประสานส่งต่อ 
 - มีระบบเก็บข้อมูลของผู้รับบริการ เพื่อช่วยในการสืบค้น 
ข้อมูลประวัติการขอรับบริการ 
 - มีการจัดท าฐานข้อมูลครอบคลุมข้อมูลที่ผู้รับบริการ 
สอบถาม และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตาม ควรให้ความส าคัญกับการมีระบบหรือแผนการ 
พัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่เจ้าหน้าที่ call center  
อย่างชัดเจนด้วย 

14 หากหน่วยงานเปลี่ยนหรือย้ายสถานที่ 
จะต้องขอใหม่หรือไม ่

ต้องขอรับรองมาตรฐาน GECC ณ สถานที่ให้บริการแห่งใหม่ 
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ล าดับ ค าถาม ค าตอบ 
15 การตรวจประเมนิมาตรฐานการให้บริการ 

ศูนย์ราชการสะดวกจะเพิ่มภาระงบประมาณ 
ของหน่วยงานหรือไม่เพียงใดและข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงการให้บริการ จะมีการ
ผลักดันให้หน่วยงานที่สมคัร โดยเฉพาะ 
ที่ห่างไกลได้รับงบประมาณเพิ่มได้หรือไม่ 
หากไม่ได้ จะมีการส่งเสริมให้หน่วยงาน
ปรับปรุงอย่างไร 

นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด 
รวมทั้งรัฐวสิาหกจิที่เกี่ยวข้อง จัดให้มี “ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center : GECC)” เพื่อเป็น 
หน่วยงานทีท่ าหน้าที่ให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก ่
ประชาชน ให้เกิดการให้บริการที่มีประสทิธิภาพและสร้างความ 
เชื่อมั่นให้แก่ประชาชนทีเ่ดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงาน
ของรัฐ ดังนั้น จึงขอแนะน าว่าให้หน่วยงานประเมนิตนเองก่อน
ว่ามีความพร้อมในการเข้าร่วมสมคัรหรือไม่ โดยการ 
 
1. ส ารวจสิ่งที่มีอยู่ หากมีการด าเนินการได้แล้วตามเกณฑ์และ 
มีความพรอ้มให้ประเมนิก็ย่ืนใบสมัครได้ 
2. สิ่งที่มีอยู่ยังต้องพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีข้ึน ภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่ หลายเรื่องสามารถปรับปรุงได้โดยไม่ใช้
งบประมาณ เช่น การจัดสถานที่ การวางผงัโต๊ะท างานหรือ 
จุดบริการให้เหมาะสม เป็นต้น 
3. ในระยะยาว อาจวางแผนปรับปรุงและพัฒนางาน โดยขอ 
งบประมาณสนับสนนุจากหน่วยงานต้นสังกัด 

16 กรณีกระทรวงแรงงานซึ่งต้ังอยู่ที่เดียวกันกับ 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ขอค าแนะน า ดังนี ้
1. เนื่องจากหน่วยงานมทีี่ต้ังอยู่ในศาลากลาง 
ซึ่งบางเรื่องเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุม เช่น ป้ายบอกทางเข้าออกส านักงาน
ไม่ชัดเจน เนื่องจากศาลากลางมีโครงสรา้ง
เป็นมุก 4 ทิศ และวันทีค่ณะอนุกรรมการลง
ไปตรวจก็ไปข้ึนฝั่งที่ไม่มีป้ายพอดีซึ่งก็อยาก
ท าป้ายทุกทิศทางแต่ด้วยข้อจ ากัดทีเ่ราไม่ได้
เป็นผู้ดูแลพืน้ที่แต่จังหวัดจะเป็นผู้ดูแล
โดยตรง จึงเป็นเรื่องที่ไมส่ามารถควบคุมได้ 
ถ้าติดป้ายหน่วยงานทั้ง 4 ทิศ กจ็ะเหมือน
ป้ายโฆษณาสนิคา้ 
2. ห้องน้ าคนพิการ เนื่องจากห้องน้ า 
คนพิการอยู่ชัน้หนึง่ของศาลากลาง จะมี
แม่บ้านที่ดูแลอาคาร สถานที่โดยตรง แต่วันที่
ลงไปห้องน้ าคนพิการไม่สะอาด และทางลาด
ส าหรับคนพิการทีจ่ะใช้ประโยชน์ชนัเกนิไป 
หน่วยงานจึงได้ประสานกับจังหวัด และ
โยธาธิการจงัหวัดเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบ 
ได้รับการยืนยันวา่ออกแบบตามหลัก
วิศวกรรม 
 

- ประเด็นปัญหาการตรวจประเมินจะได้น าเข้าสู่การ
พิจารณา ร่วมกันของคณะอนุกรรมการตรวจประเมนิ
มาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวกต่อไป อย่างไรก็ตาม 
ในการตรวจประเมนิ หน่วยงานนั้นคณะอนุกรรมการฯ  
จะพจิารณาจากสภาพพื้นที่จรงิ และพิจารณาเป็นรายกรณี 
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 3. กรณีใบไม้ร่วงรอบศาลากลาง ซึ่งเป็น

ปัญหาที่ควบคุมไม่ได้ 
 

17 ขอค าแนะน าการอธิบายหรือแสดงเอกสาร 
ประกอบการประเมนิจากประสบการณ์ 
การตรวจประเมนิในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 จากประสบการณ์การตรวจประเมินของผู้ทรงวุฒิ 
ที่ผา่นมาพบว่า 
1. กรณีทางลาดชนับางแห่งก็มีความชันมากจนไมส่ามารถ
ใช้งานได้ และกรณีการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคมีการต้ังสาขา 
มานานกว่า 4-50 ปี จะให้ย้ายออกไปอยู่ที่ริมถนนใหญ่ 
เพื่อให้ได้มาตรฐาน GECC ก็จะเป็นการลงทนุมากเกินไป
หรือไม ่ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะพจิารณาเป็นรายกรณีไป 
2. เรื่องแบบส ารวจความต้องการของประชาชน ส่วนกลาง 
จะให้มหาวทิยาลัยเปน็ผูส้ ารวจ แต่ข้อมูลที่ได้ต้องเป็นข้อมูล 
เกี่ยวกับสาขาย่อยนั้น ๆ เพื่อจะน ามาสู่การปรับปรุง 
แต่ละแห่งและต้องมีหลักฐานในการส ารวจด้วย ซึ่งต้อง
ครอบคลุมรายละเอียดทัง้ 6 ข้อย่อย 
3. เรื่องห้องน้ า ส่วนราชการส่วนใหญ่ไปเช่าศูนย์การค้า 
ชั้นลา่ง และใช้ห้องน้ าร่วมกนั ซึ่งวนัทีไ่ปตรวจห้องน้ า 
ศูนย์การคา้มีคนใช้บริการจ านวนมากท าให้การท าความ
สะอาดไมท่ั่วถึง จึงขอยกตัวอย่างห้องน้ าของศนูย์การคา้ 
ที่สะอาด เช่น ศูนย์การค้าเวสต์เกต เมื่อเข้าใชจ้ะมพีนักงาน
ท าความสะอาดกล่าวค าทักทายวา่ “ยินดีให้บริการคะ” 
และเมื่อท าธุระเสรจ็ พนักงานจะเข้ามาท าความสะอาดทันที 
ซึ่งเห็นวา่เรื่องนี้เป็นเงื่อนไขที่ผูท้ าสัญญาเช่าสามารถ 
จะตกลงกับผู้ให้เช่าได้ 
4. เรื่องการปรับปรุงแบบฟอร์ม เช่น แบบฟอร์มมี 20 หัวข้อ 
และเพื่อความสะดวกของผู้รับบริการจึงลดลงเหลือ 10 หัวข้อ 
5. เรื่องการเพิ่มทักษะและศักยภาพการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ของเจ้าหน้าที่ เช่น หลักฐานการจัดฝึกอบรม 
6. เรื่องเจา้หน้าที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
หน่วยงานต้องก าหนดใหช้ัดเจนอาจท าเปน็ค าสั่ง เชน่ 
มาตรฐานการรับโทรศัพท์ต้องดังไม่เกนิกี่ครัง้ หรือมาตรฐาน
ระบบออนไลน์ต้องตอบภายในกีน่าที ส่วนผู้ที่ก าหนด
มาตรฐานจะเป็นส่วนกลางหรือหน่วยงานตนเองก็ได้ 
7. เรื่องการจัดท าแผนการติดตามผลการด าเนินการของ
ศูนย์ราชการสะดวกทีช่ัดเจน ต้องประกอบด้วยรายละเอียด
ตามเกณฑ์ ดังนี้หัวข้อเรื่องที่ติดตาม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ ผลด าเนนิการ และข้อเสนอการปรับปรุงพัฒนา
ให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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18 การลงตรวจประเมนิมาตรฐาน GECC  

ของคณะอนุกรรมการฯ จะมีหนังสือแจ้ง
หน่วยงานให้ทราบก่อนหรือไม 

ส านกังานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี ในฐานะฝา่ยเลขานุการ 
คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ราชการสะดวก จะมหีนังสือ
ถึงต้นสังกัดของหน่วยงานที่ขอรับรองมาตรฐาน GECC 
เพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบก่อนลงตรวจประเมิน 
ทั้งนี ้ฝา่ยเลขานุการของคณะอนุกรรมการประจ าพืน้ที ่
จะประสานงานโดยตรงกับหน่วยรับตรวจอีกทางหนึง่ด้วย 

 

 




