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1

ตามเงื่อนไขท้ายใบสมัครเกี่ยวกับการแนบรูป
ถ่ายประกอบขนาด ๙ X ๙ ซม. ไม่เกิน ๒ ภาพ
ต่อข้อคาถาม และต้องไม่เกิน 15 หน้านั้น
หน่วยงานจะขอส่งรูปภาพเป็นเอกสารประกอบ
เพิ่มเติมจาก ๑๕ หน้าได้หรือไม่ เพราะถ้าใส่
ลงในแบบฟอร์มใบสมัครขนาดของรูปภาพ
จะเล็กมาก อาจทาให้มองเห็นไม่ชัดเจนได้

สามารถส่งรูปภาพเป็นเอกสารประกอบข้อละไม่เกิน 2 ภาพ
พร้อมทั้งระบุรายละเอียดใต้ภาพว่าใช้เป็นหลักฐานประกอบ
ตามหลักเกณฑ์ข้อใด และเป็นรูปภาพอะไร ทั้งนี้ รูปภาพที่ส่งมา
ต้องเป็นภาพการดาเนินการของหน่วยงานที่สมัครเท่านั้น

๒

การแนบเอกสารภาพถ่ายประกอบ
ใบสมัครอาจจะไม่สมบูรณ์ครบถ้วน แต่เมื่อ
คณะอนุกรรมการฯ ลงตรวจในพื้นที่จริง
หน่วยงานมีการปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้
หรือไม่

การแนบเอกสารหลักฐานประกอบใบสมัครเป็นส่วนสาคัญ
เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาตรวจคัดกรองเอกสาร
เบื้องต้นของหน่วยงานก่อน จึงจะมีการลงตรวจในพื้นที่จริง
เฉพาะหน่วยงานที่ผ่านการตรวจคัดกรองเอกสารเท่านั้น ดังนั้น
ภาพที่ส่งต้องเป็นภาพที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด
แม้ภายหลังจะปรับปรุงให้ดีขึ้นก็ย่อมเป็นประโยชน์ต่อหน่วยรับ
ตรวจเอง

๓

กรณีมีอาคารให้บริการจานวน ๒ อาคาร
ควรวางแบบสารวจความต้องการประชาชนไว้
ที่ใด

ควรวางไว้ทั้ง ๒ อาคาร บริเวณที่ผู้รับบริการเข้าถึงง่าย มองเห็น
ได้ชัดเจนและส่งคืนได้สะดวกด้วย เพื่อให้ทราบความต้องการ
ของผู้มารับบริการอย่างทั่วถึง

๔

ห้องน้าจาเป็นต้องแยกชาย-หญิง หรือไม่

ให้พิจารณาถึงความสะอาดและถูกสุขลักษณะของห้องน้า ทั้งนี้
รูปแบบการใช้ห้องน้าอาจพิจารณาจากความเหมาะสม และ
ความเป็นอยู่ของพื้นที่นั้น ๆ

๕

จุดแรกรับ และระบบคิว จาเป็นต้อง เป็นระบบ ไม่จาเป็น แต่ให้คานึงถึงความสะดวก รวดเร็วและความเป็นธรรม
ออนไลน์หรือระบบ อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่
ในการให้บริการผู้ใดก่อนหรือหลัง

๖

กรณีสานักงานขนส่งจังหวัด ซึ่งมีงานบริการ
๒ อาคาร แต่จะขอรับรองเพียง 1 อาคารได้
หรือไม่ เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ที่ลงตรวจ
ประเมินได้ให้ความเห็นว่ามีการบริการหลาย
อาคาร

- ในการพิจารณาขอรับรองมาตรฐานจะคานึงถึงงานบริการที่
เป็นความต้องการของประชาชนจานวนมากหรือตามผลการ
สารวจตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑.๑
- กรณีมีงานบริการหลายอาคารแต่สามารถให้บริการได้โดยที่
ประชาชนไม่จาเป็นต้องถือเอกสารเดินไป-เดินมา เพื่อติดต่อ
จุดให้บริการของอาคาร ๑ หรือ ๒ อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม
คณะอนุกรรมการฯ ก็จะพิจารณาตามลักษณะงานให้บริการ
แต่ละประเภทด้วย
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๗

กรณีสถานที่หน่วยงานให้บริการไม่ได้อยู่
ในเส้นทางรถสาธารณะ แต่อยู่ในซอย
ไม่ทราบกรณีนี้จะผ่านหรือไม่

กรณีที่ที่ตั้งของหน่วยงานอยู่ในซอย ขอให้มีระบบขนส่ง
ที่ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางไปยังสถานที่ให้บริการได้สะดวก
ทั้งนี้ ระบบการขนส่งสาธารณะให้หมายความรวมถึงการใช้
บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างด้วย

๘

หากศูนย์ที่ให้บริการประชาชนมี เจ้าหน้าที่
เพียงคนเดียว และมีการให้บริการในช่วงพัก
เที่ยงด้วย จะปรับเวลาการพักของเจ้าหน้าที่
เป็นช่วงอื่นได้หรือไม่

ให้พิจารณาว่าการเปิดให้บริการในช่วงพักเที่ยงนั้น เป็นความ
ต้องการจากผลการสารวจของผู้รับบริการในพื้นที่หรือไม่ และ
การปรับเวลาพักของเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
หน่วยงานนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตามควรมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม
ช่วงเวลาทีเ่ ปิดให้บริการเป็นพื้นฐาน

๙

การปรับลดเอกสารประกอบคาขอ เป็นบริการ
เกินความต้องการของผู้มาติดต่อหรือไม่

การปรับลดเอกสารประกอบคาขอ จะเข้าหลักเกณฑ์ข้อ ๘.๗
เกี่ยวกับการปรับแบบฟอร์มให้ประชาชนเข้าใจง่าย
และสั้น หรือไม่ต้องกรอกข้อมูลเลย โดยใช้แบบฟอร์มทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้รับบริการไม่จาเป็นต้องกรอกแบบฟอร์ม
ในการติดต่อราชการ

๑๐

แบบประเมินความพึงพอใจต้องวัดเป็น
รายบุคคลเท่านั้นหรือไม่ และต้องแสดงผล
ประเมินทุกคนไหม

ควรประเมินความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ และแสดงผลการ
ประเมินอย่างน้อยเป็นรายเดือนหรือไตรมาส ซึ่งสามารถนาผล
การประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงงานให้บริการได้

๑๑

กรณีเรื่องร้องเรียนซ้า ต้องเป็นการ
ร้องเรียนในเรื่องเดิม ๆ ซ้า ใช่หรือไม่

ไม่ใช่ ข้อนี้ต้องการแสดงให้เห็นว่าข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข
ปรับปรุง จึงไม่ควรมีเรื่องร้องเรียนซ้าในประเด็นเดิม ๆ

1๒

ข้อ 22.1 การพัฒนาระบบการให้บริการ การ
สามารถกาหนดมาตรฐานขึ้นเองได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความ
กาหนดมาตรฐานบริการในแต่ละช่องทางเรื่อง
เหมาะสมและให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ระยะเวลาต้องใช้เวลาเท่าไหร่ กาหนดเองได้
โดยเน้นความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการ
หรือไม่ หรือต้องใช้ตามตัวอย่างในใบสมัครที่ระบุ
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๑๓

ระบบ call center ไม่ได้เชื่อมโยงไปยัง
หน่วยงานในภูมิภาคแต่เจ้าหน้าที่สามารถโอน
สายมาให้ในฐานะกากับดูแลในส่วนภูมิภาค
และสามารถตอบข้อซักถามได้ ถือว่าได้หรือไม่

ระบบ Call Center มีการส่งต่อ จะใช้เบอร์โทรศัพท์หมายเลข
๔ หลัก หรือใช้เบอร์โทรศัพท์ในพื้นที่ก็ได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติ
ครบทั้ง ๔ ข้อ ดังนี้
- มีความพร้อมใช้งาน ซึ่งเป็นระบบที่มีคุณภาพ ใช้งานได้
เสียงฟังชัดเจน
- สามารถเลือกติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้หรือประสานส่งต่อ
- มีระบบเก็บข้อมูลของผู้รับบริการ เพื่อช่วยในการสืบค้น
ข้อมูลประวัติการขอรับบริการ
- มีการจัดทาฐานข้อมูลครอบคลุมข้อมูลที่ผู้รับบริการ
สอบถาม และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ควรให้ความสาคัญกับการมีระบบหรือแผนการ
พัฒนาความรู้และทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ call center อย่าง
ชัดเจนด้วย

๑๔

หากหน่วยงานเปลี่ยนหรือย้ายสถานที่ จะต้อง
ขอใหม่หรือไม่

ต้องขอรับรองมาตรฐาน GECC ณ สถานที่ให้บริการแห่งใหม่

1๕

การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวกจะเพิ่มภาระงบประมาณ
ของหน่วยงานหรือไม่เพียงใด และข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการให้บริการ จะมีการผลักดัน
ให้หน่วยงานที่สมัคร โดยเฉพาะที่ห่างไกลได้รับ
งบประมาณเพิ่มได้หรือไม่ หากไม่ได้ จะมีการ
ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับปรุงอย่างไร

นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด
รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จัดให้มี “ศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC)” เพื่อเป็น
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้คาแนะนาและอานวยความสะดวกแก่
ประชาชน ให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ
กับหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นจึงขอแนะนาว่า ให้หน่วยงาน
ประเมินตนเองก่อนว่ามีความพร้อมในการเข้าร่วมสมัครหรือไม่
โดยการ
1. สารวจสิ่งที่มีอยู่ หากมีการดาเนินการได้แล้วตามเกณฑ์และ
มีความพร้อมให้ประเมินก็ยื่นใบสมัครได้
๒. สิ่งที่มีอยู่ยังต้องพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ภายใต้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ หลายเรื่องสามารถปรับปรุงได้โดยไม่ใช้งบประมาณ เช่น
การจัดสถานที่ การวางผังโต๊ะทางานหรือจุดบริการให้เหมาะสม
เป็นต้น
3. ในระยะยาว อาจวางแผนปรับปรุงและพัฒนางาน โดยขอ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด
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๑๖

กรณีกระทรวงแรงงานซึ่งตั้งอยู่ที่เดียวกันกับ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ขอคาแนะนา ดังนี้
๑. เนื่องจากหน่วยงานมีที่ตั้งอยู่ในศาลากลาง
ซึ่งบางเรื่องเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
เช่น ป้ายบอกทางเข้าออกสานักงานไม่ชัดเจน
เนื่องจากศาลากลางมีโครงสร้างเป็นมุก 4 ทิศ
และวันที่คณะอนุกรรมการลงไปตรวจก็ไปขึ้นฝั่ง
ที่ไม่มีป้ายพอดี ซึ่งก็อยากทาป้ายทุกทิศทาง
แต่ด้วยข้อจากัดที่เราไม่ได้เป็นผู้ดูแลพื้นที่
แต่จังหวัดจะเป็นผู้ดูแลโดยตรง จึงเป็นเรื่องที่
ไม่สามารถควบคุมได้ ถ้าติดป้ายหน่วยงานทั้ง
4 ทิศ ก็จะเหมือนป้ายโฆษณาสินค้า
2. ห้องน้าคนพิการ เนื่องจากห้องน้าคนพิการ
อยู่ชั้นหนึ่งของศาลากลาง จะมีแม่บ้านที่ดูแล
อาคาร สถานที่โดยตรง แต่วันที่ลงไปห้องน้าคน
พิการไม่สะอาด และทางลาดสาหรับคนพิการที่
จะใช้ประโยชน์ชันเกินไป หน่วยงานจึงได้
ประสานกับจังหวัด และโยธาธิการจังหวัด
เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบ ได้รับการยืนยันว่า
ออกแบบตามหลักวิศวกรรม
3. กรณีใบไม้ร่วงรอบศาลากลาง
ซึ่งเป็นปัญหาที่ควบคุมไม่ได้

- ประเด็นปัญหาการตรวจประเมินจะได้นาเข้าสู่การพิจารณา
ร่วมกันของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวกต่อไป อย่างไรก็ตามในการตรวจประเมิน
หน่วยงานนั้นคณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาจากสภาพพื้นที่จริง
และพิจารณาเป็นรายกรณี

๑๗

ขอคาแนะนาการอธิบายหรือแสดงเอกสาร
ประกอบการประเมินจากประสบการณ์
การตรวจประเมินในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา

จากประสบการณ์การตรวจประเมินของผู้ทรงวุฒิที่ผ่านมาพบว่า
๑. กรณีทางลาดชันบางแห่งก็มีความชันมากจนไม่สามารถใช้
งานได้ และกรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการตั้งสาขามานานกว่า
4-50 ปี จะให้ย้ายออกไปอยู่ที่ริมถนนใหญ่ เพื่อให้ได้มาตรฐาน
GECC ก็จะเป็นการลงทุนมากเกินไปหรือไม่ ซึ่งเรื่องเหล่านี้
จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
๒. เรื่องแบบสารวจความต้องการของประชาชน ส่วนกลาง
จะให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้สารวจ แต่ข้อมูลที่ได้ต้องเป็นข้อมูล
เกี่ยวกับสาขาย่อยนั้น ๆ เพื่อจะนามาสู่การปรับปรุงแต่ละแห่ง
และต้องมีหลักฐานในการสารวจด้วย ซึ่งต้องครอบคลุม
รายละเอียดทั้ง 6 ข้อย่อย
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ลำดับ

คำถำม

คำตอบ
๓. เรื่องห้องน้า ส่วนราชการส่วนใหญ่ไปเช่าศูนย์การค้า
ชั้นล่าง และใช้ห้องน้าร่วมกัน ซึง่ วันที่ไปตรวจห้องน้า
ศูนย์การค้ามีคนใช้บริการจานวนมากทาให้การทาความสะอาด
ไม่ทั่วถึง จึงขอยกตัวอย่างห้องน้าของศูนย์การค้าที่สะอาด เช่น
ศูนย์การค้าเวสต์เกต เมื่อเข้าใช้จะมีพนักงานทาความสะอาด
กล่าวคาทักทายว่า “ยินดีให้บริการคะ” และเมื่อทาธุระเสร็จ
พนักงานจะเข้ามาทาความสะอาดทันที ซึ่งเห็นว่าเรื่องนี้เป็น
เงื่อนไขที่ผู้ทาสัญญาเช่าสามารถจะตกลงกับผู้ให้เช่าได้
๔. เรื่องการปรับปรุงแบบฟอร์ม เช่น แบบฟอร์มมี 20 หัวข้อ
และเพื่อความสะดวกของผู้รับบริการจึงลดลงเหลือ 10 หัวข้อ
๕. เรื่องการเพิ่มทักษะและศักยภาพการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ
เจ้าหน้าที่ เช่น หลักฐานการจัดฝึกอบรม
๖. เรื่องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
หน่วยงานต้องกาหนดให้ชัดเจนอาจทาเป็นคาสั่ง เช่น มาตรฐาน
การรับโทรศัพท์ ต้องดังไม่เกินกี่ครั้ง หรือมาตรฐานระบบ
ออนไลน์ต้องตอบภายในกี่นาที ส่วนผู้ที่กาหนดมาตรฐานจะเป็น
ส่วนกลางหรือหน่วยงานตนเองก็ได้
๗. เรื่องการจัดทาแผนการติดตามผลการดาเนินการของศูนย์
ราชการสะดวกที่ชัดเจน ต้องประกอบด้วยรายละเอียดตาม
เกณฑ์ ดังนี้ หัวข้อเรื่องที่ติดตาม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดาเนินการ ผลดาเนินการ และข้อเสนอการปรับปรุงพัฒนาให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๑๘

ประกาศผลการคัดกรองเอกสารเบื้องต้นช่วงใด ภายในเดือนเมษายน 2561

๑๙

คณะอนุกรรมการฯ จะลงตรวจประเมินในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 หลังจากมีการแจ้งผลการตรวจ
ช่วงใด
คัดกรองเอกสาร

2๐

การลงตรวจประเมินมาตรฐาน GECC ของ
คณะอนุกรรมการฯ จะมีหนังสือแจ้งหน่วยงาน
ให้ทราบก่อนหรือไม่

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการอานวยการศูนย์ราชการสะดวก จะมีหนังสือถึง
ต้นสังกัดของหน่วยงานที่ขอรับรองมาตรฐาน GECC
เพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบก่อนลงตรวจประเมิน ทั้งนี้
ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการประจาพื้นที่
จะประสานงานโดยตรงกับหน่วยรับตรวจอีกทางหนึ่งด้วย
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