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๑. ก่อนเข้าสู่จุดให้บริการ
1.1 มีการสารวจ เพื่อให้ทราบความ หน่ ว ยงานมี ก ารส ารวจความต้ อ งการของ
ต้องการของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการ โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการซึ่งให้ได้
ในแต่ละพื้นที่ให้บริการ
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความคาดห วั ง ที่ มี ค วาม
ซึง่ ต้องครอบคลุมประเด็น ดังนี้
น่ าเชื่ อ ถื อ โด ย ก ลุ่ ม ตั วอ ย่ างมี ข น าด ที่
- ประเภทงานบริการ
เหมาะสม และก าหนดครอบคลุ ม ทั้ ง ๖
- วันและเวลาเปิดให้บริการ
ประเด็น และการสารวจนี้สามารถดาเนินการ
- สถานที่ให้บริการ
โดยส่วนกลางได้
- ความยาก-ง่ายในการเข้าถึงจุดบริการ - ผลการส ารวจที่ ไ ด้ รั บ คื อ อะไร (ผลการ
- สิ่งอานวยความสะดวกที่สาคัญ สารวจไม่ควรนานกว่า ๒ ปี)
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ให้บริการ
1.2 มีการวิเคราะห์ผลการสารวจและ * มีรายงานการวิเคราะห์ ผลการส ารวจตาม
นาไปใช้ในการออกแบบระบบการ
ข้อ ๑.๑ ที่แสดงถึงความคาดหวังและนามาใช้
ให้บริการ
เพื่อการออกแบบการให้บริการ
2.1 มีงานบริการ ณ ศูนย์ราชการ
* - งานบริการตามภารกิจของหน่วยงาน
สะดวก ครอบคลุมประเภทงานดังนี้
หมายถึง งานบริการที่ครอบคลุมตามภารกิจ
- งานบริการข้อมูลข่าวสารของ ซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจานวนมาก
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
- งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานบริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน
2.2 งานบริการทีเ่ หมาะสม หรืองาน มีงานบริการตามผลการสารวจความต้องการ
บริการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับผลสารวจ ของผู้รับบริการ
ความต้องการฯ
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3.1 การให้บริการนอกเวลาราชการ * มีการแสดงตารางการทางานการให้บริการ
หรือตามเวลาที่สอดคล้องกับผลการ
นอกเวลาราชการ หรือตามเวลาที่สอดคล้อง
สารวจความต้องการของผู้รับบริการใน กับผลการสารวจ ให้ประชาชนเห็นอย่าง
แต่ละพื้นที่ เช่น
ชัดเจน
วันจันทร์-ศุกร์ (เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.)
วันเสาร์-อาทิตย์ (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)
วัน-เวลาราชการ แต่เพิ่มเวลาพักเที่ยง
เป็นต้น (เชื่อมโยงข้อ 1)
4.1 มีระบบการขนส่งที่เข้าถึงสถานที่ มีระบบการขนส่งที่ผู้ใช้บริการสามารถ
บริการ เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทาง เดินทางไปยังสถานที่ให้บริการได้สะดวก
4.2 มีป้าย/สัญลักษณ์ บอกทิศทาง
* มีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่บอกทิศทางไปจุด
หรือตาแหน่งที่ตั้งของจุดให้บริการ
ให้บริการเห็นได้ชัดเจน
อย่างชัดเจน ไม่ติดตัง้ ในตาแหน่งที่ทา
ให้เกิดความสับสน
4.3 เข้าถึงได้สะดวก และจัดให้มีแสง * มีแสงสว่างเพียงพอต่อการให้บริการ ไม่มืด
สว่างอย่างเพียงพอ ณ บริเวณสถานที่ ทึบจนทาให้ไม่สะดวกต่อการรับบริการหรือมี
บริการ
ผลกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการ
4.4 การออกแบบสถานที่คานึงถึงผู้
* มีพื้นที่กว้างและสูงเพียงพอและเหมาะสม
พิการ สตรีมคี รรภ์ และผู้สูงอายุ เช่น
สาหรับรถเข็นผู้พิการ และสถานที่ไม่มีความ
จุดให้บริการอยู่ชั้น ๑ (กรณีไม่มีลิฟท์) ลาดชันจนเป็นอันตรายแก่ผู้รับบริการ
มีทางลาดสาหรับรถเข็น มีพื้นที่ว่างใต้
เคาน์เตอร์ให้รถเข็นคนพิการสามารถ
เข้าได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง เป็นต้น

 5.1 การออกแบบผังงาน และระบบการ
() ให้บริการระหว่าง “จุดก่อนเข้าสู่บริการ”
และ “จุดให้บริการ” ที่อานวยความสะดวก
ทั้งสาหรับเจ้าหน้าที่ และประชาชน เพื่อให้
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
โดยคานึงถึงลักษณะและปริมาณงานที่
ให้บริการ
 5.2 ขนาดและพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อ
() การเอื้อมจับ (พื้นที่ว่างด้านข้างสาหรับ
การเคลื่อนไหวร่างกายที่สบาย และ
ออกแบบจัดวางเอกสารให้สามารถ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

* มีการออกแบบพื้นที่ให้บริการตามผังงาน
เพื่อให้เห็นขั้นตอนการให้บริการที่มีความ
สะดวก รวดเร็ว ไม่มีความแออัดในการรอรับ
บริการ

* มีขนาดและพื้นที่สะดวกต่อการเคลื่อนไหว
และการให้บริการ
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5.3 ในจุดที่สาคัญหรืออันตรายต้อง
* มีจุดสังเกตที่ชัดเจนเพื่อป้องกันอันตราย
ออกแบบหรือจัดให้สามารถมองเห็นได้ เช่น ติดแถบสีบนพื้น หรือมีคาเตือนบริเวณ
ชัดเจนทั้งขณะยืนหรือรถล้อเลื่อน
จุดอันตราย
6.1 มีการจัดสรรสิ่งอานวยความ
* มี การปรับ ปรุงสถานที่ ห รือจั ดเตรียมวัส ดุ
สะดวกที่ สอดคล้องกับผลสารวจความ อุป กรณ์ ตามผลการส ารวจ หรือหน่ ว ยงาน
ต้องการของผู้รับบริการ และความ
จัดเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
พร้อมของทรัพยากรที่มี เช่น น้าดื่ม
เก้าอี้นั่งพักรอ เป็นต้น
6.2 การจัดให้มหี ้องน้าที่สะอาด และ * โด ย พิ จ ารณ าค ว าม ส ะ อ าด แ ล ะ ถู ก
ถูกสุขลักษณะ
สุขลั กษณะของห้ องน้า ทั้งนี้ รูป แบบการใช้
ห้องน้าอาจพิจารณาจากความเหมาะสม และ
ความเป็นอยู่ของพื้นที่นั้น ๆ
7.1 การจัดให้มีระบบคิว เพื่อ
* โดยพิจารณาถึงความสะดวก โปร่งใส และ
ให้บริการได้อย่างเป็นธรรม
เป็นธรรม ทั้งนี้ ระบบคิวอาจเป็นทั้งแบบ
ออนไลน์หรือไม่ก็ได้
7.2 มีจุดแรกรับ ในการช่วยอานวย
* มีเจ้าหน้าที่ประจาอย่างน้อย ๑ คน หรือ
ความสะดวกต่าง ๆ เช่น คัดกรอง
อาจเป็นจุดเดียวกันกับจุดประชาสัมพันธ์ของ
ผู้รับบริการ ให้คาแนะนาในการขอรับ หน่วยงานก็ได้
บริการ หรือช่วยเตรียมเอกสาร กรอก
แบบฟอร์มต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริการและลด
ระยะเวลารอคอย

 8.1 มีการจัดลาดับขั้นตอนการบริการ * มีผังภาพแผนภูมิแสดงขั้นตอนการ
() ที่งา่ ยต่อการให้บริการและรับบริการ ให้บริการที่ชัดเจน
เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องรอคอยรับ
บริการนาน
 8.2 มีการกาหนดผู้รับผิดชอบ ผู้
() ประสานงาน/เจ้าของงาน เบอร์โทร
ติดต่อ และช่องทางการติดต่อไว้อย่าง
ชัดเจน

* มีการกาหนดผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรติดต่อ
แสดงให้ผู้รับบริการเห็นได้อย่างชัดเจน และ
ในกรณีที่ผู้รับบริการมีปัญหาสามารถติดต่อผู้
ให้บริการได้โดยตรง

* มีคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่
 8.3 มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
() สาหรับเจ้าหน้าที่ ที่ครอบคลุม ถูกต้อง ทีอ่ ธิบายการปฏิบัติในปัจจุบัน ไม่ใช่คู่มือ
และทันสมัย โดยมีการระบุขั้นตอน
การให้บริการประชาชน
ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม และข้อมูล
จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานไว้ในคู่มือฯ
อย่างชัดเจน
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มีการจัดทาคาถามและคาตอบที่พบบ่อย
(FAQ) สาหรับเจ้าหน้าที่ในการตอบคาถาม
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ระบบการแจ้งเตือน เช่น มีการแจ้งให้
ประชาชนทราบว่าถึงกาหนดเวลาที่มาใช้
บริการ โดยอาจใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ดาเนินการด้วยก็ได้ เช่น SMS E-mail
หนังสือแจ้งเตือน

 8.4 การให้บริการไปในทิศทาง
() เดียวกัน เช่น การตอบคาถาม รูปแบบ
การบริการของแต่ละจุด เป็นต้น
 8.5 มี ร ะบบแจ้ งเตื อ นการให้ บ ริก าร
() แ ล ะ ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม ส ถ า น ะ
ผู้รับบริการ เช่น การติดตามรอบเวลา
การต่อใบอนุญาตโดยการส่งข้อมูลแจ้ง
เตื อ น ให้ ม า ต่ อ ใบ อ นุ ญ า ต ห รื อ
อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ ให้
ผู้ รั บ บริ ก ารเข้ า ตรวจสอบขั้ น ตอน
สถานะการรั บ บริการในงานที่ไม่แล้ ว
เสร็จในทันที เป็นต้น
 8.6 มี ระบบการให้ บ ริก ารประชาชน * มีระบบ E-Service ที่สามารถให้บริการตาม
() แบบออนไลน์
ภารกิจของหน่วยงานได้ โดยประชาชนไม่ต้อง
เดินทางหรือไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ เช่น การยื่นคาขอผ่านระบบ
ออนไลน์ เป็นต้น
 8.7 มี ก ารปรั บ ปรุ ง แบบฟอร์ ม การ * การปรับแบบฟอร์มให้ ประชาชนเข้ าใจง่าย
() ขอรั บ อนุ ญ าตต่ า ง ๆ ให้ ง่ า ยและไม่ และสั้ น หรื อไม่ ต้ องกรอกข้ อมู ล เลย โดยใช้
ซ้าซ้อน
แบบฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้รับบริการ
ไม่ จ าเป็ นต้ องกรอกแบบฟอร์ มในการติ ดต่ อ
ราชการ
9. การจัดสรร
บุคลากร

 9.1 มีการวิเคราะห์ประเมินความ
() ต้องการด้านกาลังคนที่จาเป็น

มีการวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนของ
หน่วยงานที่เหมาะสมกับงาน หรือมีการเสนอ
ความต้องการกาลังคนให้ผู้บริหารที่มีอานาจ
พิจารณา
* มีคาสั่งหรือตารางงานการให้บริการที่
สอดคล้องกับข้อ ๓.๑

 9.2 มีการจัดตารางการทางานในช่วง
() พักทานอาหาร หรือช่วงเวลาที่มี
ผู้รับบริการเข้ามาใช้บริการมาก เพื่อให้
เหมาะสมในการให้บริการผู้รับบริการที่
เพียงพอต่อจานวนผู้รับบริการที่เข้ามา
ใช้บริการในแต่ละช่วงของจุดให้บริการ
มีวิธีการ หรือแนวทางในการพิจารณาให้
 9.3 มีการสร้างสิ่งจูงใจแก่บุคลากร
() ปฏิบัติงาน
สิ่งจูงใจ เช่น ผลการสารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน หรือผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
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๒. ระบบจุดให้บริการ
๑๐. บุคลากร  10.1 มีการเพิ่มศักยภาพและทักษะใน * มีการจัดอบรมหรือให้ความรู้ด้านการ
ด้านการบริการ () การปฏิบัติงานที่จาเป็นและทันสมัย
ให้บริการ สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น จัดฝึกอบรม
สัมมนาระดมสมอง ศึกษาดูงาน เป็น
ต้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และมีจิตบริการ
 10.2 เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับการอบรมการใช้
() ระบบ ซอฟท์แวร์และการให้บริการ
อย่างต่อเนื่องจนมีความเข้าใจในด้าน
การใช้งานระบบ

* มีการอบรมการใช้งานระบบซอฟท์แวร์และ
การให้บริการสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

 10.3 เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการ
() แทนกันได้ในงานบริการเบ็ดเสร็จ
จานวนหนึ่ง

มีการให้บริการแทนกันได้ในงานที่มีลักษณะ
เดียวกัน หรือประเภทเดียวกัน

 10.4 เจ้าหน้าที่มีทักษะในการ
() ให้บริการ ครอบคลุมเรื่องสาคัญ ดังนี้
- สามารถตอบคาถามพื้นฐาน
ให้กับผู้รับบริการได้
- สามารถแก้ไข/รับมือกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ตามมาตรฐาน
การให้บริการ
- การสื่อสารและช่วยเหลือ
ผู้รับบริการด้วยไมตรีจิต
 10.5 เจ้าหน้าที่สามารถริเริ่มและ
() พัฒนาการให้บริการทีเ่ กินความ
คาดหวังของผู้รับบริการ

เจ้าหน้าที่มีการตอบคาถาม แก้ไขปัญหา และ
ช่วยเหลือผู้ใช้บริการครอบคลุมในภารกิจของ
หน่วยงานได้

เป็ น การริ เริ่ ม หรื อ พั ฒ นางานบริ ก ารเชิ งรุ ก
ที่เกิดจากประสบการณ์การให้บริการ และนา
ปัญหามาพัฒนาแก้ไขที่นอกเหนือจากภารกิจ
หน่วยงาน ตัวอย่างเช่น กรณีมีผู้พิการอาศัย
อยู่ ใ นบ้ า นพั ก เพี ย งล าพั ง และไม่ ส ามารถ
เดินทางมาชาระค่าไฟฟ้าที่ถึงกาหนดชาระได้
เจ้าหน้าที่จึงมีการให้บริการรับชาระค่าไฟฟ้า
ณ บ้านพักดังกล่าว
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 10.6 เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ * ต้องระบุระบบ online ที่ให้บริการ และ
() ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในแต่ละ
ต้องกาหนดมาตรฐานทุกช่องทางของระบบ
ช่องทางของระบบ online ที่
online ที่หน่วยงานจัดให้มีขึ้น พร้อมทั้งมี
พัฒนาขึ้น
หลักฐานแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้
ตามมาตรฐานนั้น ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อ ๒๒.๑
๑๑. ระบบการ  11.1 มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ * -มีแบบประเมินผลความพึงพอใจที่ง่ายและ
ประเมินความ () จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและ
สะดวกกับผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจเป็นแบบ
พึงพอใจ
สะดวกต่อผู้ใช้บริการ
กระดาษหรือออนไลน์ก็ได้
-มีจุดวางแบบประเมินให้อยู่ ณ จุดที่
เหมาะสมและสะดวกกับผู้ใช้บริการด้วย
 11.2 มีการนาผลสารวจมาปรับปรุง * มีผลประเมินความพึงพอใจอย่างน้อยเป็น
() งานบริการอย่างต่อเนื่อง
รายเดือนหรือไตรมาส และนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงงานบริการให้เห็นอย่างชัดเจน
* เป็นผลลัพธ์ความพึงพอใจ โดยได้จากการ
 11.3 เกิดผลลัพธ์ความพึงพอใจของ
() ผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
สารวจของหน่วยงานเองหรือหน่วยงาน
ภายนอก (Third party)
๑๒. คุณภาพ
มีคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการ
 12.1 วิธีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว
การให้บริการ () ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด
และการจัดการข้อร้องเรียน
และการจัดการ
(เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ข้อร้องเรียน
การให้บริการที่กาหนดไว้ในคู่มือการ
ปฏิบัติงาน)
 12.2 มีกลไกการรับฟังและตอบสนอง
() ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ รวมทั้ง
ระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาที่
ชัดเจน

 12.3 กรณีเกิดข้อร้องเรียนในการ
() ให้บริการ ข้อร้องเรียนในประเด็นเดิม
จะต้องไม่เกิดขึ้นซ้าอีก

* มีการจัดการข้อร้องเรียน การจัดให้มีวิธีการ
รับฟังข้อร้องเรียน ที่เป็นการจัดระบบหรือ
กระบวนการ และวิธีการรับฟังจากประชาชน
เพื่อเป็นช่องทางที่ทาให้ทราบและชี้แจงทา
ความเข้าใจกับประชาชน เช่น การกาหนด
ช่องทางการรับเรื่อง ขั้นตอนการดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และมีระบบการ
ติดตามความคืบหน้า
การร้ อ งเรี ย นเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร ณ จุ ด
ให้ บ ริ ก าร (Front Office) ที่ เป็ น บุ ค คลเดิ ม
และประเด็ น เดิ ม ต้ อ งไม่ เกิ ด ซ้ าอี ก รวมทั้ ง
กรณีที่ไม่เคยมีการร้องเรียนมาก่อนด้วย
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มีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการให้บริการ การให้
 13.1 มีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการ
() ให้บริการ การให้คาปรึกษา รวมทั้ง
คาปรึกษา และการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งไม่
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ผ่านทาง รวมถึงระบบ online (ช่องทางอื่น หมายถึง
โทรศัพท์ หรือ ศูนย์ Hotline หรือ
ไม่ใช่ระบบ online)
ช่องทางอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ
๓. ระบบสนับสนุนการให้บริการ

๑๔. ระบบการ
ติดตามผลการ
ดาเนินงาน

 14.1 มีการจัดทาแผนการติดตามผล
() การดาเนินการของศูนย์ราชการสะดวก
ที่ชัดเจน ซึง่ ประกอบด้วย หัวข้อเรื่องที่
ติดตาม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดาเนินการ ผลดาเนินการ และ
ข้อเสนอการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
 14.2 มีกลไกการรับฟังและตอบสนอง
() ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ รวมทั้ง
ระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาที่
ชัดเจน
ทั้งนี้ อาจมีการจัดชุดเฉพาะกิจลงไปใน
พืน้ ที่ปัญหา (ขึ้นกับลักษณะปัญหาที่
เกิดขึ้น)

๑5. การแก้ไข 
ปัญหาทีท่ ้าทาย ()

๑6. การ
ทบทวน
ปรับปรุงการ
ดาเนินงาน


()

* มีการจัดทาแผนการดาเนินการของศูนย์
ราชการสะดวกที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย
หัวข้อเรื่องที่ติดตาม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดาเนินการ ผลดาเนินการ และข้อเสนอการ
ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มีการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียน
ที่เกิดจากระบบสนับสนุน ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
จุดให้บริการ หรือเป็นการแก้ไขปัญหา
ในภาพรวม รวมทั้งการจัดชุดเฉพาะกิจลง
พื้นที่ปัญหา กรณีที่ต้องรวบรวมข้อมูล
เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาและหาแนว
ทางแก้ไขในพื้นที่ เช่น ติดตามการติดตั้ง
มิเตอร์น้า การยื่นคาขอติดตั้งมิเตอร์
ณ จุดให้บริการ
15.1 มีการค้นหาปัญหา/อุปสรรคของ ตัวอย่างเช่น
การให้บริการที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะ
-กรณีเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ จ.เชียงราย
เกิดขึ้น และนาไปแก้ไขปรับปรุงให้การ ทาให้หม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดไว้กับเสาไฟหลุด
บริการดียิ่งขึ้น
หล่นเสียหายบ่อยครั้ง กฟภ. จึงได้แก้ไขโดย
การใช้สายรัดหม้อแปลงทาให้ไม่หล่นอีก
-กรณี ใบแจ้ ง ช าระค่ า น้ าประปาที่ แ จ้ ง ให้
ประชาชนทราบเปียกฝนและสูญหายบ่อยครั้ง
กปภ.จึงได้แก้ไขโดยนาท่อพีวีซีมาใช้เป็นกล่อง
ใส่ใบแจ้งหนี้ติดไว้บริเวณหน้าบ้านให้ประชาชน
ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
16.1 มีการนาผลจากการติดตามงาน มีการติดตามปรับปรุงงานตามที่ได้มีการสารวจ
มาดาเนินการปรับปรุงงานจนเกิดผล ตามข้ อ ๑ ๑.๒ หรื อ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง และการ
หน่วยงาน และแก้ไขได้บ รรลุ ตามเป้าหมาย
ให้บริการได้ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถ หรือไม่
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ลดต้นทุน ลดการสูญเสีย และเกิดคุณ
ค่าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
คู่มื อ ต้ อ งมี ค วามทั น ต่ อ สถานการณ์ ปั จ จุบั น
 16.2 มีการปรับปรุงคู่มือการ
() ปฏิบัตงิ านให้ทันสมัย และค้นหาข้อมูล แ ล ะ สื บ ค้ น ได้ ง่ า ย เช่ น อ ยู่ บ น ร ะ บ บ
ได้ง่าย
อินทราเน็ต เป็นต้น ทั้งนี้ อาจไม่จาเป็นต้องมี
การปรั บ ปรุ ง ตลอดเวลาก็ ได้ (เพื่ อ น าไปใช้
บริการในข้อ ๘.๓)
๑๗. การ
มีการจัดอบรมภายในหน่วยงานหรือจาก
 17.1 การจัดอบรมทักษะการ
แลกเปลี่ยน
() ให้บริการที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เช่น หน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับทักษะการ
เรียนรู้ และการ
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ให้บริการที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
จัดอบรม
การสร้างภาพลักษณ์การให้บริการ การ
เจ้าหน้าที่ และ
สร้างจิตสานึกด้านการให้บริการ
ผู้เกีย่ วข้อง
การศึกษาดูงาน เป็นต้น และมีการ
สื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการ
ปฏิบัติงานใหม่ เพื่อป้องกันปัญหาที่
อาจเกิดขึ้น
 17.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ตัวอย่างเช่น การเกิดปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่
() ปัญหาในการปฏิบัติงาน และการ
สูงที่ไม่สามารถแจ้งผ่านสัญญาณโทรศัพท์ได้
ปรับปรุงงาน รวมถึงการร่วมกันทบทวน กฟภ. จึงได้มีการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยน
ระบบงานเพื่อออกแบบงานใหม่/สร้าง
เรียนรู้และนาองค์ความรู้ที่ได้มาปรับปรุงและ
นวัตกรรมในการให้บริการ
พัฒนาจนเกิดการคิดค้นระบบการแจ้งเตือน
ไฟฟ้าดับอัตโนมัติเพื่อแก้ไขเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ
ในบริเวณดังกล่าว
๑๘. บุคลากร  18.1 เจ้าหน้าทีด่ ้านเทคนิคได้รับการ มีการจัดให้เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคเข้ารับการ
ด้านเทคนิค
() อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง อบรมเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรม
ประยุกต์ การซ่อมบารุงฮาร์ดแวร์พื้นฐาน
ประยุกต์ การซ่อมบารุงฮาร์ดแวร์
ฯลฯ
พื้นฐาน
(เชื่อมโยงข้อ 17.1)
เจ้าหน้าที่มีการตอบคาถาม แก้ไขปัญหา
 18.2 เจ้าหน้าทีด่ ้านเทคนิคมี
() ความสามารถ ดังนี้
เกี่ยวกับระบบ และประสานงานกับผู้ที่
- ตอบคาถามและแก้ปัญหา
เกี่ยวข้องกรณีเกิดปัญหา
พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ
- อธิบายลักษณะปัญหาระบบ
เครือข่ายต่อเชื่อมเมื่อประสานงานกับ
บริษัทผู้ให้บริการ
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หน่วยงานต้องเขียนคาอธิบาย
แนวทางการดาเนินงาน เพื่อให้เห็นว่า
19. การจัดทา  19.1 มีการออกแบบระบบจัดเก็บ
กรณีส่วนกลางเป็นผู้ออกแบบระบบ และ
ระบบฐานข้อมูล () ข้อมูลและระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูล หน่วยงานระดับสาขาเป็นผู้ใช้งานระบบ
สอดคล้องกับความต้องการใช้งานเพื่อ (User) ต้องมีการรวบรวม วิเคราะห์ และ
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน จัดทาข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งาน เสนอ
และพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
ส่วนกลางให้ทราบ
กรณีส่วนกลางเป็นผู้ออกแบบระบบ และ
 19.2 มีการรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานระดับสาขาเป็นผู้ใช้งานระบบ
() ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เข้าระบบฐานข้อมูลได้อย่าง (User) เจ้าหน้าที่ต้องสามารถนาเข้าข้อมูลได้
ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย
และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าวได้
รวมถึงการนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลไป รวมถึงมีการนาผลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการ
ใช้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และ
ให้บริการของหน่วยงานหรือเสนอแนะ
พัฒนาระบบการให้บริการต่อไป
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลต่อส่วนกลาง
20. การ
 20.1 การออกแบบระบบเทคโนโลยี - กรณีส่วนกลางเป็นผู้ออกแบบระบบ และ
ออกแบบระบบ () สารสนเทศให้สามารถใช้งานในส่วนที่ หน่วยงานระดับสาขาเป็นผู้ใช้งานระบบ
เทคโนโลยี
จาเป็นได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย (User) ต้องมีการรวบรวม วิเคราะห์ และ
สารสนเทศ
โดยการปฏิบัติตามแผนแม่บท
จัดทาข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งานทันต่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานการณ์ เสนอส่วนกลางให้ทราบ
หรือแผนอื่นที่กาหนด
- หน่วยงานระดับสาขามีการปฏิบัติตามแผน
แม่บทที่เกี่ยวข้อง
 20.2 การออกแบบระบบเทคโนโลยี * กรณีส่วนกลางเป็นผู้ออกแบบระบบ และ
() สารสนเทศ ให้ผู้ปฏิบัติงานหรือ
หน่วยงานระดับสาขาเป็นผู้ใช้งานระบบ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถค้นหาข้อมูลการ
(User) เจ้าหน้าที่สามารถใช้ประโยชน์จาก
ให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ระบบได้สะดวก รวดเร็ว และต้องมีเรื่อง
โดยเฉพาะเรื่องคาถาม คาตอบ และ คาถาม-คาตอบ (FAQ) ในระบบเกี่ยวกับ
วิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละ
ภารกิจด้านการให้บริการของหน่วยงานด้วย
สถานการณ์ เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๒1. การบูรณา
การวางแผน
ระบบ

แนวทางการดาเนินงาน

มีการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงาน
 21.1 การบูรณาการการทางาน
() ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงหน่วยงานภายนอก
สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีจากัด โดยมี
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
เพื่อลดความซ้าซ้อนและความผิดพลาด
ในการกรอกข้อมูล รวมทั้ง การใช้
ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า
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แนวทางการดาเนินงาน

๒2. การพัฒนา  22.1 มีการพัฒนาระบบการให้บริการ
() ซึ่งอาจรวมถึงระบบการร้องเรียน ผ่าน
ระบบการ
ให้บริการ
ช่องทางที่เป็นระบบ online และมีการ
online
กาหนดมาตรฐานการให้บริการในแต่ละ
ช่องทางที่ได้เปิดให้บริการไว้อย่างชัดเจน
และเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ เช่น - การติดต่อผ่าน
อีเมล์ มีการตอบกลับภายใน ๒๔ ชั่วโมง
- การติดต่อผ่านระบบ Chat หรือ
Line มีการตอบกลับภายใน 15 นาที
- การติดต่อผ่าน Facebook มีการ
ตอบกลับภายใน 1 ชั่วโมง เป็นต้น
๒๓. การพัฒนา  23.1 มีการพัฒนาและดูแลรักษา
() ระบบโทรศัพท์ให้มีคุณสมบัติ ดังนี้
ระบบ Call
Center
- มีความพร้อมใช้งาน ซึ่งเป็น
ระบบทีม่ ีคุณภาพ ใช้งานได้ เสียงฟัง
ชัดเจน
- สามารถเลือกติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้
หรือประสานส่งต่อ
- มีระบบเก็บข้อมูลของ
ผู้รับบริการ เพื่อช่วยในการสืบค้น
ข้อมูลประวัติการขอรับบริการ
- มีการจัดทาฐานข้อมูล
ครอบคลุมข้อมูลที่ผู้รับบริการสอบถาม
และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน
๒๔. เจ้าหน้าที่  24.1 มีระบบ/แผนการพัฒนาความรู้
ตอบ Call
() และทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ตอบ Call
center
Center อย่างชัดเจน โดยนาข้อมูลจาก
การตรวจสอบคุณภาพมาใช้ในการวาง
แผนการอบรมเจ้าหน้าที่ รวมถึงมีการจัด
อบรมเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และอบรม
ทุกครั้งที่มกี ารเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ทางาน ผลผลิต และบริการ

หน่วยงานต้องเขียนคาอธิบาย
แนวทางการดาเนินงาน เพื่อให้เห็นว่า
* มีระบบการให้บริการและระบบการ
ร้องเรียนแบบ Online และต้องกาหนด
มาตรฐานในทุกช่องทาง Online ที่จัดให้มีขึ้น

มีระบบ Call Center มีการส่งต่อ
จะใช้เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๔ หลัก หรือใช้
เบอร์โทรศัพท์ในพื้นที่ก็ได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติ
ครบทั้ง ๔ ข้อ

* มีการจัดทาแผนพัฒนาความรู้ให้กับ
เจ้าหน้าที่ Call Center จะทาโดยหน่วยงาน
ภายในหรือหน่วยงานภายนอกก็ได้ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมและพัฒนาการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง
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แนวทางการดาเนินงาน

หน่วยงานต้องเขียนคาอธิบาย
แนวทางการดาเนินงาน เพื่อให้เห็นว่า
* มีการกาหนดมาตรฐานการให้บริการของ
 24.2 มีการกาหนดมาตรฐานในการ
() ให้บริการของ Call Center ไว้อย่าง
Call Center ที่ชัดเจน และเจ้าหน้าที่
ชัดเจน เช่น - โทรศัพท์ดังไม่เกิน ๓ ครั้ง รับทราบมาตรฐานนั้น
- อัตราสูงสุดที่ยอมให้สายหลุดไปไม่
สามารถรับได้ในการติดต่อครั้งแรก ไม่
เกิน ๕%
- การให้บริการได้สาเร็จในการ
ติดต่อครั้งแรก
 24.3 เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ * มีรายงานหรือสถิติการปฏิบัติงานรายบุคคล
() ตามมาตรฐานที่กาหนด
แสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานนั้น
(เชื่อมโยงข้อ 24.2)
๒๕. การบริหาร  25.1 มีแผนการบริหารความต่อเนื่อง มี แ ผนการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง กรณี
ความต่อเนื่อง () ในการให้บริการ กรณีที่เกิดภาวะ
เกิ ด ภาวะฉุ กเฉิ น ต่ าง ๆ โดยเน้ น เรื่ องข้ อ มู ล
ในการให้บริการ
ฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ โดยเตรียม
การให้ บ ริ ก าร สถานที่ บุ ค ลากร และวั ส ดุ
ที่จาเป็น
ทรัพยากรที่สาคัญ เช่น สถานที่
อุปกรณ์
ให้บริการสารอง บุคลากร ข้อมูล
สารสนเทศ คู่ค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น
เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม
(คาอธิบายถึงนวัตกรรมการบริการหรือความริเริ่มใหม่ ๆ จนเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ)
26. การพัฒนา  * เป็นการคิดค้นสิ่งใหม่ หรือเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น จนได้รับการยอมรับ
() จากผู้รับบริการ หรือเป็นผลงานทีไ่ ด้รับรางวัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ศูนย์ราชการ
สะดวกสู่ความ
ภายนอกประเทศ
เป็นเลิศ
หมายเหตุ : - สัญลักษณ์  หมายถึง เกณฑ์พื้นฐาน มี 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 40 คะแนน
- สัญลักษณ์  หมายถึง เกณฑ์ขั้นสูง มี 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน
- เกณฑ์การผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คือ คะแนนรวมอย่างน้อย 60 คะแนน
โดยมีคะแนนผ่านเกณฑ์พื้นฐาน 40 คะแนน และเกณฑ์ขั้นสูงอย่างน้อย 20 คะแนน
- คาอธิบายแนวทางการดาเนินงานไม่เกิน 15 หน้า (Font TH Sarabun 16)
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