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การส ารวจความต้ องการของผู้ รั บ บริ การหน่ วยงาน ผลการสารวจความต้องการของผู้รับบริการไม่ควรนานกว่า ๒ ปี
สามารถใช้ผลสารวจย้อนหลังได้ไม่เกินกี่ปี

๒

การประเมิ น ความพร้ อ มในการเข้ า สู่ ม าตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก ประจาปี พ.ศ. 2563 หน่วยงาน
ที่จะสมั ครต้ องดาเนิ นการอย่ างไรและส่ งภายในวันที่
เท่าไหร่

เพื่ อให้ ผู้ ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็ นหน่ วยงานปกครองท้ องที่
ได้รับทราบการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน GECC ของ
หน่ ว ยงานภายในพื้ น ที่ และเป็ น ข้ อ มู ล ในการบู รณาการ
การท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ วยงานภายในจั ง หวั ด
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการให้ บริการประชาชน จึงได้
กาหนดเงื่อนไขการสมัครโดยการประเมินความพร้อมในการ
เข้ าสู่ มาตรฐานศู นย์ ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๓ ตามแนวทาง ดังนี้
๑. หน่วยบริการประชาชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด ให้เสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้รับมอบหมาย
๒. หน่วยบริการประชาชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ให้เสนอดังนี้
๒.๑ หน่วยงานราชการ ให้เสนออธิบดี/รองอธิบดีขึ้นไป
๒.๒ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ
ให้เสนอผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
และจะตองแนบไฟลแบบประเมิ น ความพรอมในการ
เขาสู ม าตรฐานศู น ยราชการสะดวกที่ มี ก ารลงนามแล้ ว
ในระบบการรับสมัคร Online ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์
2563 จึงจะสามารถสงใบสมัครได
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3 เหตุ ใดจึ ง ต้ อ งมี ก ระบวนการการรั บ รองเอกสาร
กระบวนการการตรวจประเมินในพื้นที่ และกระบวนการ
การตรวจรักษามาตรฐาน กับให้ภาคประชาชนมาร่วม
ให้ความเห็นในการประเมินความพร้อม
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คำตอบ
สิ่ งเหล่ านี้ แสดงให้ เห็ นว่ าคณะอนุ กรรมการไม่ ได้ พิ จารณา
เพี ยงเอกสารหลั กฐาน หรื อพิ จารณาจากสายตาของผู้ ประเมิ น
ที่ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพียงวันเดียวจึงได้รับการรับรองมาตรฐาน
ยกตัวอย่างเช่น ทุกวันห้องน้าที่ให้บริการประชาชนสะอาด สามารถ
ใช้ งานได้ ปกติ แต่ ในคราวที่ คณะอนุ กรรมการไปตรวจประเมิ น
ในพื้นที่ เป็นวันที่มีผู้ใช้บริการมากจึงทาให้ไม่สะอาด ทาให้ไม่ผ่าน
การตรวจประเมิ น เป็ นต้ น เพราะฉะนั้ น สิ่ งนี้ จะแสดงให้ เห็ น
สิ่งที่มากกว่าการได้มาตรฐานคือการเข้ามาพัฒนาบริการประชาชน
และมากกว่าการได้มาตรฐานคือการรักษาสิ่ งที่มีในการให้ บริการ
ประชาชนไว้ ดั งนั้ น การที่ น าภาคประชาชนเข้ ามามี ส่ วนร่ วม
เนื่ องจากใน 3 ปี ที่ ผ่ านมาไม่ ได้ มี การน าภาคประชาชนเข้ ามา
มี ส่ วนร่ วมในการประเมิ นด้ วย คณะอนุ กรรมการพิ จารณาจาก
เอกสารหลั กฐานในเรื่ องของความพึ งพอใจจากการให้ บริ การ
สุ่มสารวจจากผู้ใช้บริการเพียงไม่กี่คนเท่านั้น แต่ในปี พ.ศ. 2563
นี้ จึงต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ข้อมูลและความเห็น
ของหน่วยงานร่วมกับคณะอนุกรรมการ ในการดาเนินการที่ผ่านมา
เป็นการรับรู้กันระหว่างหน่วยงานที่เป็นผู้ ประเมินกับหน่วยงาน
ที่ ได้ รั บการประเมิ น แต่ เป้ าหมายสุ ดท้ ายคื อภาคประชาชน
ที่ จะได้ รั บการให้ บริ การของหน่ วยงาน หากทุ กหน่ วยงานมี การ
บริ การที่ เป็ นมาตรฐานก็ จะท าให้ สร้ างภาพลั กษณ์ ของระบบ
ราชการ ไม่ว่าจะเป็นส่ วนกลางส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จะ
เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องของการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ควรมุ่งไปที่ประชาชน ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ า ของหน่ ว ยงาน และ
ทั่วไปหรือให้ปรับตามกลุ่มลูกค้า
จะเห็ น ได้ ว่ า ทิ ศ ทางการพั ฒ นา GECC จะเน้ น ใช้ ร ะบบ
Online มากขึ้ น เพื่ อ ลดความแออั ด ในบริ เวณพื้ น ที่ จุ ด
ให้บริการและสามารถนามาตอบโจทย์ในการทางานแบบ
เต็มเวลาได้
กรณี ที่ ห น่ ว ยงานจั ด สิ่ ง อ านวยความสะดวกให้
ผู้รับ บริการ เช่น Free WIFI เราสามารถจาแนกได้
หรือไม่ว่าสามารถใช้บริการได้เฉพาะกลุ่มลูกค้าของ
หน่ วยงานเท่านั้ น หรื อควรสนองตอบต่อประชาชน
โดยทั่วไปด้วย

ไม่ ควรจ ากั ดสิ ทธิ์ ของประชาชนทั่ วไป เนื่ องจากอาจแสดงถึ ง
การกีดกันสิ ทธิ์ของประชาชนทั่ วไปที่ ควรจะได้ รับ เห็ นควรให้
เปิ ดให้ บริการเป็ นการทั่ วไป แต่ อาจจะมี การกาหนดระยะเวลา
การใช้ งานแทน อาจเที ยบเคี ยงระยะเวลาการใช้ งานกั บ SLA
ในการให้บริการของหน่วยงานก็ได้

๖ เกณฑ์ผลลัพธ์…
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6 เกณฑ์ผลลัพธ์กาหนดให้หน่วยงานจะต้องดาเนินการ 1. ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
ในเรื่องอะไรบ้าง
- จะมี การพิ จารณาจากการตอบสนอง ที่ มาจากช่ องทางปกติ
คือ สอบถามโดยตรงจากจุดพื้นที่ และการเปิ ดจาก Google Review
โดยเข้ าไปดู รี วิ วว่ าผู้ ใช้ บริ การมี ปั ญหาในด้ านใด และไม่ พึ งพอใจ
ในด้านใด เทียบกับผลการสารวจของหน่วยงาน เนื่องจากบางหน่วยงาน
น าเสนอมาเกิ นร้ อยละ 80 แต่ เมื่ อคณะอนุ กรรมการฯ
ลงพื้ นที่ ไปตรวจสอบแล้ วพบปั ญหาจ านวนมาก และเกิ ดขึ้นตลอด
อย่ างต่ อเนื่ อง ตรงนี้ จะเป็ นจุ ดที่ ส าคั ญว่ าเราดู จากการประเมิ น
ความพึงพอใจในทุกช่องทาง ทั้งการทดสอบเอง ลงพื้นที่สอบถามเอง
และพิจารณาจากข้อมูลที่หน่วยงานนาเสนอ เป็นต้น
2. ความสะดวกในการติดตอราชการ โดยพิจารณาจากความรวดเร็ว
ขั้นตอนสั้น เขาถึงงานบริการไดหลายชองทาง
- จะพิจารณาจากระยะเวลาในการรอคอย และจานวนช่องทางการ
ให้บริการ หากหน่วยงานสามารถดาเนินการได้น้อยกว่า SLA ที่ระบุไว้
ในคู่มือการบริการประชาชนได้ จะถือว่าเป็นผลดีกับหน่ วยงาน หรือ
อย่ างน้ อยก็ ให้ บริ การได้ เท่ ากั บที่ หน่ วยงานก าหนดไว้ ในคู่ มื อ
ประชาชน เป็นต้น
3. การน าเทคโนโลยี มาชวยในการใหบริการประชาชนจนท าให
สามารถใชบริการไดจากทุกที่ทุกเวลา การติดตามสถานะงานบริการ
ไดระบบการรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ
- จะพิ จารณาตั้ งแต่ เริ่ มรับบริการ (รับบั ตรคิว) จนถึงขั้ นตอน
ของการที่มี Feed back กลับไปว่าหน่วยงานมีเทคโนโลยีอะไร เช่น
มีระบบการจองคิว มีระบบการแจ้งเตือน มีระบบการจัดที่จอดรถ
มีระบบการคัดแยกเรื่อง การให้ข้อมูล เป็นต้น หรือ การรวมบัตรคิว
ของทุ กงานบริ การไว้ ที่ บั ตรคิ วเดี ยวกั น จะท าให้ ผู้ รั บบริ การ
มี ความรู้ สึ กว่ ารอคอยการรั บบริ การที่ ยาวนาน ผู้ มารั บบริ การ
ก็จะรู้สึกไม่พอใจในการให้บริการ หน่วยงานควรแยกประเภทของ
งานบริการออกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้ บริการ เป็นต้น
และในเรื่องของการจัดสรรภาระของเจ้าหน้าที่ ก็เป็ นเรื่องส าคั ญ
ต้ องดู ว่ าจ านวนเจ้ าหน้ าที่ เพี ยงพอกั บจ านวนงานที่ เกิ ดขึ้ น
ณ ช่ วงเวลานั้ น ๆ และประชาชนมี ความพึ งพอใจหลั งจากการ
รับบริการหรือไม่
7 นวั ต กรรมจ าเป็ น หรื อ ไม่ ที่ จ ะต้ อ งเป็ น นวั ต กรรม 1. นวัตกรรมที่มีข้อมูลเป็ นจานวนมาก จะเกิดจากส่ วนกลาง
ของหน่ วยงานเท่ านั้ น สามารถเป็ นนวัตกรรมที่ เกิ ดจาก และหน่วยงานนามาปรับใช้กับพื้นที่โดยสามารถอธิบายที่มาที่ไป
ส่วนกลางและหน่วยงานนามาปรับใช้ได้ หรือไม่ และ ของนวั ตกรรมต่ าง ๆ ว่ ามาจากความต้ องการของประชาชน
นวั ตกรรมที่ สร้ างขึ้ นมาเพื่ อเพิ่ มความสะดวกให้ กั บ ในพื้นที่จริงหรือไม่
ผู้ปฏิบัติงาน แบบนี้เรียกว่าเป็นนวัตกรรมหรือไม่
2. นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
ผลลัพธ์สุดท้ายคือมีการบริการประชาชนได้รวดเร็วขึ้นหรือไม่
๘ ๑. ข้อ ๘.๓…
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1. ข้ อ 8.3 กรณี เกิด ขอรองเรีย นในการใหบริก าร
ขอรองเรี ย นนั้ น ไดรับ การแกไขจนเปนที่ยุติไมนอย
กวารอยละ 80 หากหน่วยงานไม่มีข้อร้องเรียนเลย
หน่ ว ยงานจะต้ อ งกรอกข้ อ มู ล รายละเอี ย ดว่ า
หน่วยงานไม่มีข้อร้องเรียนถือสามารถดาเนินการได้
ร้อยละ 100 หรือไม่ และจะมีเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร

1. หากหน่ ว ยงานไม่ มี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นจริ ง ๆ จะถื อ ว่ า เป็ น
หน่ ว ยงานที่ มี ก ารบริห ารจั ด การที่ ดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เนื่องจากข้อร้องเรียนจะรวมไปถึงความต้องการ และความ
คาดหวั ง ด้ ว ย ซึ่ ง คณะอนุ ก รรมการฯ จะพิ จ ารณาจาก
การบริหารจัดการของหน่วยงานเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ให้พิจารณา
- pain point หมายถึง สิ่งใดที่เป็นปัญหาสิ่งนั้นคือหน่วยงาน
จะต้องดาเนินการแก้ไข
- need หมายถึง ความต้ องการ ซึ่ งหน่ วยงานได้ ด าเนิ นการ
ทุกอย่างได้ดีแล้ว แต่หน่วยงานอยากทาเพิ่มขึ้นอีก หน่วยงาน
ก็จะต้องไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อมาตอบสนองความต้องการ

2. ข้อร้องเรียนที่ไม่ได้มาจากช่องทางที่หน่วยงานจัด 2. คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาจากช่องทางหลักของ
ให้ มี ขึ้ น และไม่ ท ราบมาก่ อ น และหน่ ว ยงานไม่ ได้ หน่วยงานก่อน
ดาเนินการแก้ไขในเรื่องร้องเรียนนั้นจนทาให้เกิดข้อ
ร้องเรียนเกินร้อยละ 80 จะมีการพิจารณาอย่างไร
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ข้อแตกต่างของข้อ 19 กับข้อ 20 เป็นอย่างไร

ข้อ 19 หมายถึง บุ คคลที่ เป็ น เจ้าหน้ าที่ รับ โทรศัพ ท์ ห รือ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับโทรศัพท์ ในการบริการ
ประชาชนของหน่วยงานนั้น ๆ หรือเรียกว่า Operator หรือ
Agent
ข้อ 20 หมายถึง ระบบของ Call center อาจเป็นของพื้ นที่
เองหรือเป็นของส่วนกลาง เช่น ประชาชนมีความต้องการ
แจ้งปัญ หาไปยังพื้นที่โดยโทรผ่ านหมายเลข Call Center
4 ตัว แต่โทรศัพท์จะไปดังที่ส่วนกลาง เมื่อส่วนกลางทราบพื้นที่
ที่ เ กิ ด ปั ญ หา ส่ ว นกลางจะประสานส่ ง ต่ อ ไปยั ง พื้ น ที่
ที่ ต้ องแก้ ไขปั ญหา ถ้ าหน่ วยงานสามารถให้ บริ การได้ อย่ าง
Call Center นั่นหมายถึง Sub Call Center แต่บางหน่วยงาน
ที่มี Sub Call Center ทาหน้าที่เป็นเพียงรับโทรศัพท์และ
บันทึกข้อมูลและส่งต่อนั้น เรียกว่า เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
หรือ Operator หรือ Agent

