
เงื่อนไขการรับรองมาตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

1. เกณฑ์ด้านกายภาพ แบบประเมินตนเอง (self - Checklist)
มีทั้งหมด ๑4 ข้อ หน่วยงานจะต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุกข้อ 
หากด าเนินการไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการตรวจประเมินในล าดับ
ต่อไป

2. เกณฑ์ด้านคุณภาพ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
1. เกณฑ์พื้นฐาน สัญลักษณ์  มี 30 ข้อ 

ข้อละ 1 คะแนน  รวม ๓0 คะแนน
หน่วยงานจะต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุกข้อ 30 คะแนน

2. เกณฑ์ขั้นสูง สัญลักษณ์ ☺ มี 20ข้อ 
ข้อละ 2 คะแนน  รวม 40 คะแนน

หน่วยงานจะต้องด าเนินการให้ได้อย่างน้อย ๒4 คะแนน

3. เกณฑด์้านผลลัพธ์ มี ๓๐ คะแนน หน่วยงานจะต้องได้
คะแนนอย่างน้อย ๑๖ คะแนน
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เกณฑ์ด้านกายภาพ แบบประเมินตนเอง 
(Self Checklist)

1. มีการให้บริการนอกเวลาราชการ หรือตามเวลาที่สอดคล้องกับผลการส ารวจความต้องการ  
ของผู้รับบริการในแต่ละพื้นที่ เช่น 

- วันจันทร์-ศุกร์ ในวันเวลาราชการ แต่เพิ่มเวลาพักเที่ยงหรือเวลา 17.00 – 19.00 น.
- วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เป็นต้น

2. มีระบบการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงสถานที่บริการเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทาง โดยสามารถ
เข้าถึงสถานที่ด้วยรถสาธารณะ
3. มีป้าย/สัญลักษณ์ บอกทิศทางหรือต าแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวก       
และชัดเจน (ให้อนุกรรมการฯ พิจารณาจากป้ายบอกทิศทางหรือต าแหน่งจุดให้บริการภายใน
หน่วยงาน)
4. มีการออกแบบสถานที่ค านึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ เช่น จุดให้บริการอยู่ชั้น ๑ 
(กรณีไม่มีลิฟต์) มีทางลาดส าหรับรถเข็น มีพื้นที่ว่างใต้เคาน์เตอร์ให้รถเข็นคนพิการสามารถเข้า
ได้ โดยไม่มีส่ิงกีดขวาง เป็นต้น (หมายเหตุ ควรพิจารณาในเรื่องการใช้ได้จริงของสถานที่โดยให้
อนุกรรมการฯ ทดสอบด้วย)
5. มีการออกแบบผังงาน และระบบการให้บริการระหว่าง “จุดก่อนเข้าสู่บริการ” และ “จุด
ให้บริการ” ที่อ านวยความสะดวกทั้งส าหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน เพื่อให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยค านึงถึงลักษณะและปริมาณงานที่ให้บริการ (หมายเหตุ ต้องโล่ง 
โปร่ง ไม่แออัด และค านึงถึงการให้บริการผู้มาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง)
6. มีขนาดและพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับ (พื้นที่ว่างด้านข้างส าหรับการเคลื่อนไหว
ร่างกายท่ีสบาย) และออกแบบจัดวางเอกสารให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
7. ในจุดที่ส าคัญหรืออันตรายมีการออกแบบหรือจัดให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตามหลัก
สากลทั้งขณะยืนหรือรถล้อเลื่อน (เช่น ติดแถบเตือนให้ระมัดระวังบริเวณจุดพื้นที่ต่างระดับ)
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เกณฑ์ด้านกายภาพ แบบประเมินตนเอง 
(Self Checklist)

8. มีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะไม่ท าให้เกิดอันตราย และไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ให้บริการ
9. มีการจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
และความพร้อมของทรัพยากรที่มี เช่น น้ าด่ืม เก้าอ้ีนั่งพักรอ เป็นต้น
10. มีห้องน้ าที่สะอาด และถูกสุขลักษณะ (กรณีที่ห้องน้ าไม่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของ
หน่วยงานเอง ให้พิจารณาจากการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ)
11. มีการจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม
12. มีจุดแรกรับ ในการช่วยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น คัดกรองผู้รับบริการ ให้ค าแนะน า
ในการขอรับบริการ หรือช่วยเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริการ และลดระยะเวลารอคอย
13. มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการ
14. มีการก าหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ และ/หรือจัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้ ใน
บริเวณที่เหมาะสม
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เกณฑ์ด้านคุณภาพ
1. การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ 

1.1 มีการส ารวจ เพื่อให้ทราบความต้องการของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่
ให้บริการซึ่งต้องครอบคลุมประเด็น ดังนี้

- ประเภทงานบริการ
- วันและเวลาเปิดให้บริการ 
- สถานที่ให้บริการ 
- ความยาก - ง่ายในการเข้าถึงจุดบริการ
- สิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ
- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ

1.2 มีการวิเคราะห์ผลการส ารวจและน าไปใช้ในการออกแบบระบบการให้บริการ  
2. งานบริการ

2.1 มีงานบริการ ณ ศูนย์ราชการสะดวก ครอบคลุมประเภทงานดังนี้
- งานบริการตามภารกิจของหน่วยงาน
- งานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
- งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

2.2 มีงานบริการที่ไม่ร้องขอส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านจากผู้มารับบริการ
2.3 มีงานบริการที่เหมาะสม/งานบริการอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการฯ

3. สถานที่บริการ
3.1 มีการด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ให้กับประชาชนที่มาติดต่อ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ให้บริการ
3.2 มีการจัดภูมิทัศน์ให้เอื้ออ านวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และออกแบบ

อาคารหรือสถานที่ให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงได้อย่างน้อย 11 รายการ ตามข้อ ๕ ของกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
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เกณฑ์ด้านคุณภาพ
4. การออกแบบระบบงาน

4.1 มีการจัดล าดับขั้นตอนการบริการที่ง่ายต่อการให้บริการและรับบริการ เพื่อให้
ประชาชนไม่ต้องรอคอยรับบริการนาน

4.2 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน/เจ้าของงาน เบอร์โทรติดต่อ และช่องทางการ
ติดต่อไว้อย่างชัดเจน

4.3 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย โดย
มีการระบุขั้นตอน ระยะเวลาค่าธรรมเนียม และข้อมูลจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานไว้ในคู่มือฯ 
อย่างชัดเจน

4.4 มีระบบแจ้งเตือนการให้บริการ และระบบการติดตามสถานะผู้รับบริการ เช่น การ
ติดตามรอบเวลาการต่อใบอนุญาต โดยการส่งข้อมูลแจ้งเตือนให้มาต่อใบอนุญาต หรือออกแบบ
ระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการเข้าตรวจสอบขั้นตอนสถานะ การรับบริการในงานที่ไม่แล้วเสร็จ
ในทันที เป็นต้น

4.5 มีระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์
4.6 มีแบบฟอร์มการขอรับบริการต่าง ๆ ที่ง่ายและไม่ซ้ าซ้อน หรือใช้แบบฟอร์มทาง

อิเล็กทรอนิกส์
5. การจัดสรรบุคลากร

5.1 มีการวิเคราะห์ประเมินความต้องการด้านก าลังคนที่จ าเป็น และจัดสรรบุคลากรให้
เหมาะสมในการให้บริการในช่วงพักทานอาหาร หรือช่วงเวลาที่มีผู้รับบริการเข้ามาใช้บริการ
มาก

5.2 มีการสร้างสิ่งจูงใจแก่บุคลากรปฏิบัติงาน นอกเหนือจากการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามปกติ
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เกณฑ์ด้านคุณภาพ
6. บุคลากรด้านการบริการ

6.1 มีการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จ าเป็นและทันสมัยให้กับเจ้าหน้าที่ 
เช่น จัดฝึกอบรม สัมมนาระดมสมอง ศึกษาดูงาน เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีจิตบริการ

6.2 มีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรด้านบริการ
6.3 เจ้าหน้าที่มีทักษะในการให้บริการ ครอบคลุมเรื่องส าคัญ ดังนี้

- สามารถตอบค าถามพื้นฐานให้กับผู้รับบริการได้
- สามารถแก้ไข/รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตามมาตรฐานการให้บริการ
- การสื่อสารและช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยไมตรีจิต

6.4 เจ้าหน้าที่สามารถริเริ่มและพัฒนาการให้บริการจนเกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
6.5 เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในแต่ละช่องทางของระบบ 

online ที่พัฒนาขึ้น
7. ระบบการประเมินความพึงพอใจ

7.1 มีการน าผลส ารวจมาปรับปรุงงานบริการอย่างต่อเนื่อง
7.2 เกิดผลลัพธ์ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

8. คุณภาพการให้บริการ และการจัดการข้อร้องเรียน
8.1 วิธีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานการให้บริการที่ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน)
8.2 มีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ รวมทั้งระบบการติดตาม

และแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน
8.3 กรณีเกิดข้อร้องเรียนในการให้บริการ ข้อร้องเรียนนั้นได้รับการแก้ไขจนเป็นที่ยุติไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80
9. ช่องทางการให้บริการ

9.1 มีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการให้บริการ การให้ค าปรึกษา รวมทั้งช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์หรือ ศูนย์ Hotline หรือช่องทางอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ
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เกณฑ์ด้านคุณภาพ
10. ระบบการติดตามผลการด าเนินงาน

10.1 มีการจัดท าแผนการติดตามผลการด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวกที่ชัดเจน ซึ่ง
ประกอบด้วย หัวข้อเรื่องที่ติดตามผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลด าเนินการ และ
ข้อเสนอการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

10.2 มีระบบการติดตามปัญหาที่เกิดจากการให้บริการที่ชัดเจน
11. การแก้ไขปัญหาที่ท้าทาย

11.1 มีการค้นหาปัญหา/อุปสรรคของการให้บริการที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้น และ
น าไปแก้ไขปรับปรุงให้การบริการดียิ่งขึ้น 
12. การทบทวนปรับปรุงการด าเนินงาน

12.1 มีการน าผลจากการติดตามงานมาด าเนินการปรับปรุงงานจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง และการให้บริการได้ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถลดต้นทุน ลดการสูญเสียและเกิดคุณ
ค่าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ

12.2 มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและค้นหาข้อมูลได้ง่าย
13. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง

13.1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงงาน 
รวมถึงการร่วมกันทบทวนระบบงานเพื่อออกแบบงานใหม่/สร้างนวัตกรรมในการให้บริการ
14. บุคลากรด้านเทคนิค

14.1 เจ้าหน้าที่ด้ านเทคนิคได้รับการอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการติดตั้ ง
ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์ การซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์พื้นฐาน และมีความสามารถ
ในการตอบค าถามและแก้ปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ ตลอดจนอธิบายลักษณะปัญหาระบบ
เครือข่ายต่อเชื่อมเมื่อประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการ
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เกณฑ์ด้านคุณภาพ
15. ระบบฐานข้อมูล

15.1 มีระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลสอดคล้องกับความต้องการใช้
งานเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ

15.2 มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าระบบ
ฐานข้อมูลได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย รวมถึงการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการให้บริการต่อไป
16. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

16.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานในส่วนที่จ าเป็นได้อย่างต่อเนื่อง 
และปลอดภัย โดยการปฏิบัติตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนอื่น
ที่ก าหนด

16.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถค้นหาข้อมูล
การให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องค าถาม ค าตอบ และวิธีการแก้ไขปัญหา
ในแต่ละสถานการณ์เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

16.3 มีระบบเทคโนโลยีที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ
17. การบูรณาการวางแผนระบบ

17.1 มีการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับทรัพยากรที่
มีจ ากัด โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อลดความซ้ าซ้อนและความผิดพลาดใน
การกรอกข้อมูล รวมทั้ง การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า
18. การพัฒนาระบบการให้บริการ online

18.1 มีการพัฒนาระบบการให้บริการซึ่งอาจรวมถึงระบบการร้องเรียน ผ่านช่องทางที่
เป็นระบบ online และมีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการในแต่ละช่องทางที่ได้เปิดให้บริการ
ไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ เช่น 

- การติดต่อผ่านอีเมล์ มีการตอบกลับภายใน ๒๔ ชั่วโมง
- การติดต่อผ่านระบบ Chat หรือ Line มีการตอบกลับภายใน 15 นาที
- การติดต่อผ่าน Facebook มีการตอบกลับภายใน 1 ชั่วโมง เป็นต้น
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เกณฑ์ด้านคุณภาพ
19. การพัฒนาระบบ Call center

19.1 มีการพัฒนาและดูแลรักษาระบบโทรศัพท์ของ Call center ให้มีคุณสมบัติ ดังนี้
- สามารถเลือกติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้หรือประสานส่งต่อ
- มีระบบเก็บข้อมูลของผู้รับบริการ เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูลประวัติการขอรับ

บริการ 
- มีการจัดท าฐานข้อมูลครอบคลุมข้อมูลที่ผู้รับบริการสอบถาม และมีการปรับปรุง

ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
19.2 มีการก าหนดมาตรฐานในการให้บริการของ Call Center ไว้อย่างชัดเจน เช่น  

- โทรศัพท์ดังไม่เกิน ๓ ครั้ง
- อัตราสูงสุดที่ยอมให้สายหลุดไปไม่สามารถรับได้ในการติดต่อครั้งแรก ไม่เกิน ๕%
- การให้บริการได้ส าเร็จในการติดต่อครั้งแรก

19.3 เจ้าหน้าที่ Call center สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด
20. การบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการที่จ าเป็น

20.1 มีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน หรือภัย
พิบัติ โดยเตรียมทรัพยากรที่ส าคัญ เช่น สถานที่ให้บริการส ารอง บุคลากร ข้อมูลสารสนเทศคู่
ค้าหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น

20.2 มีการฝึกซ้อมตามแผนอย่างต่อเนื่อง
20.3 มีการสร้างความเข้าใจ และสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ และผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
20.4 มีการทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
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เกณฑ์ด้านคุณภาพ
21. การขับเคลื่อนการให้บริการด้วยนวัตกรรม

คิดค้นและแสวงหาวิธีการ หรือแนวทางใหม่ ๆ ท าให้เกิดผลในการปรับปรุงและออกแบบ
การให้บริการสาธารณะให้สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
คุณภาพ
22. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (เกณฑ์เพื่อรองรับไทยแลนด์ ๔.๐)

- ให้บริการเชื่อมโยงแบบเรียลไทม์ในทุกเวลาและสถานที่
- วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนเพื่อช่วยการบริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ประชาชนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกช่องทางทุกอุปกรณ์
23. การพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกสู่ความเป็นเลิศ

ระบุถึงลักษณะความโดดเด่นของศูนย์ราชการสะดวกที่มีความพิเศษมากกว่าศูนย์ราชการ
แห่งอื่น
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แนวทางการด าเนินงาน คะแนนเต็ม
1. ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ 10
2. ความสะดวกในการติดต่อราชการ โดยพิจารณาจากความรวดเร็ว 

ขั้นตอนสั้น เข้าถึงบริการได้หลายช่องทาง
10

3. การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการประชาชน จนท าให้
สามารถใช้บริการได้จากทุกที่ทุกเวลา การติดตามสถานะงาน
บริการได้ ระบบการร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

10

รวม 30


