กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ข้อมูล ณ วันที� 23 ส.ค. 2561

ข้อ 1. คําถาม
ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546
มีวัตถุประสงค์ให้ส่วนราชการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ในเรื่องใดบ้าง
คําตอบ
การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีดังต่อไปนี้
1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
3. มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
6. ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ
ที่มาของคําตอบ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ข้อ 2. คําถาม
“การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ” มีความหมายว่าอย่างไร และต้องปฏิบัติ
อย่างไร
คําตอบ
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ หมายถึง การบริหารงานมุ่งเน้นผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับภารกิจและวัตถุประสงค์ที่กําหนดขึ้นไว้
สําหรับ งานนั้ นๆ โดยผลลั พธ์ที่เกิ ดขึ้ นมี ความคุ้ มค่ ากั บการใช้ทรัพยากรอย่า งมี ประสิทธิภ าพ และสามารถ
กําหนดตัวชี้วัดผลการทํางานได้อย่างชัดเจน
การปฏิบัติของส่วนราชการต้องสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระทําได้อย่างชัดเจน โดยต้อง
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ในการจัดทําภารกิจต่างๆ ของส่วนราชการต้องมีแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าก่อนลงมือดําเนินการ
2. แผนปฏิบัติงานต้องมีรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้
เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ

-23. ต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานนั้น
4. ในกรณีที่มีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบ หรือเปลี่ยนแปลง
ให้เหมาะสม
ที่มาของคําตอบ
หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ ของ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ สํานักงาน ก.พ.ร.
ข้อ 3. คําถาม
KPI คืออะไร และมีประเภทอะไรบ้าง
คําตอบ
KPI (Key Performance Indicators : KPIs) เป็น ดัช นีห รือหน่ วยวัด ความสํ าเร็จ ของการปฏิ บัติ งาน
ที่กําหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถแยกแยะความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานได้
โดยมีประเภทตัวชี้วัด ดังนี้
1. ด้านคุณภาพ (Quality) เช่น ข้อร้องเรียน คําชม ความพึงพอใจ
2. ด้ า นปริ มาณ (Quantity) เช่ น หน่ ว ย/วั น จํ า นวนหน่ ว ยที่ ผ ลิ ต ปริ มาณการให้ บ ริ การ จํ า นวน
โครงการที่สําเร็จ จํานวนชิ้นงานที่ผลิตได้
3. ด้า นกํา หนดเวลา.(Timeliness).เช่ น .ตารางการทํา งานสํ า เร็ จ ตามแผน ส่ งงานตามกํา หนดการ
งานเสร็จภายใน Cycle Time งานเสร็จตามวันครบกําหนด
4. ด้ า นความคุ้ ม ค่ า ของต้ น ทุ น . (Cost-Effectiveness). เช่ น . จํ า นว นเงิ น ที่ ใ ช้ จ่ า ย.ร้ อ ยล ะ
ของงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเวลาที่กําหนด จํานวนคําแนะนําที่มีการปฏิบัติตาม
ที่มาของคําตอบ
เอกสารประกอบการบรรยาย “ฝึกปฏิบัติการจัดทําตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย” ของสํานักงาน ก.พ.ร.
ข้อ 4. คําถาม
สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อมีการกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ควรพิจารณาอะไรบ้าง
คําตอบ
สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย มีดังนี้
1. พิจารณาวัตถุประสงค์ : งานนี้ทําไปเพื่ออะไร
2. กําหนดตัวชี้วัด : จะวัดความสําเร็จของงานได้อย่างไร
(ระบุหน่วยที่จะใช้วัด เช่น จํานวน ร้อยละ ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ ฯลฯ)
3. กําหนดค่าเป้าหมาย : ค่าเป้าหมายของความสําเร็จในแต่ละระดับคืออะไร
(ระบุค่าเป้าหมาย ณ ระดับต่างๆ)

-34. กําหนดน้ําหนัก : ตัวชี้วัดนี้มีน้ําหนักความสําคัญเพียงใดเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอื่น
5. วัดผลสําเร็จ : จะวัดหรือเก็บข้อมูลด้านใด เมื่อใด และจากแหล่งไหน หรือจะอ้างอิงวิธีการประเมินอย่างไร
ที่มาของคําตอบ
เอกสารประกอบการบรรยาย “ฝึกปฏิบัติการจัดทําตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย” ของสํานักงาน ก.พ.ร.
ข้อ 5. คําถาม
ในการกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ควรต้องพึงระวังในเรื่องอะไรบ้าง
คําตอบ
ข้อพึงระวังในการกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือ SMART
S (Specific)
เจาะจง มีความเจาะจงว่าต้องการทําอะไร และผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร
M (Measurable) วัดได้
ต้องวัดผลที่เกิดขึ้นได้ ไม่เป็นภาระ ตัวชี้วัดไม่มากเกินไป สะดวก
ในการจัดเก็บข้อมูล
A (Agreed Upon) เห็นชอบ ต้ อ งได้ รั บ การเห็ น ชอบซึ่ ง กั น และกั น ระหว่ า งผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
และผู้บังคับบัญชา
R (Realistie)
เป็นจริงได้ ต้ อ งท้ า ทาย สามารถทํ า สํ า เร็ จ ได้ และนํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาผล
การปฏิบัติงาน
T (Time Bound) ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม มีร ะยะเวลาในการทํ างานที่ เ หมาะสม ไม่ สั้ น
ไม่ยาวเกินไป
ที่มาของคําตอบ
เอกสารประกอบการบรรยาย “ฝึกปฏิบัติการจัดทําตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย” ของสํานักงาน ก.พ.ร.
ข้อ 6. คําถาม
วัตถุประสงค์ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) คืออะไร
คําตอบ
เกณฑ์ คุณภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เป็ น กรอบแนวคิ ดในการบริ ห ารจั ด การที่ ส ามารถนํ า มา
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการบริหารราชการ เพื่อให้องค์การภาครัฐมีกระบวนการทํางาน และผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดียิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงาน
สู่ระดับมาตรฐานสากล

-43. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐ
ที่มาของคําตอบ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
ข้อ 7. คําถาม
ลักษณะสําคัญของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีลักษณะสําคัญอย่างไร
คําตอบ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ข้อคําถามต่างๆ ที่มุ่งเน้นการประเมินแต่ไม่ใช่
รายการตรวจสอบ ซึ่งมีลักษณะสําคัญ ดังนี้
1. เกณฑ์มุ่งเน้นผลลัพธ์ เกณฑ์มุ่งเน้นให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. เกณฑ์สามารถปรับใช้ได้ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยนําไปประยุกต์ใช้ได้ตาม “ลักษณะสําคัญ
ขององค์การ” สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสามารถเลือกใช้เครื่องมือ
เทคนิคต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
3. เกณฑ์สนับสนุนมุมมองเชิงระบบเพื่อให้เป้าประสงค์สอดคล้องไปในทางเดียวกัน ทําให้มั่นใจว่า
ส่วนราชการมีความมุ่งหมายที่แน่ชัด และเป็นที่รับรู้ทั่วทั้งองค์การ
4. เกณฑ์สนับสนุน การตรวจประเมินที่เน้นเป้าประสงค์.โดยช่วยให้ส่ว นราชการทราบภาพคร่าวๆ
ของจุดแข็งและโอกาสของการพัฒนา
ที่มาของคําตอบ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
ข้อ 8. คําถาม
โครงสร้างของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประกอบด้วยอะไรบ้าง
คําตอบ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีโครงสร้างคําถาม ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
1. ลักษณะสําคัญขององค์การ กําหนดให้อธิบายสภาพแวดล้อมของส่วนราชการ และความสัมพันธ์
ที่สําคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม
2. หัวข้อที่เกี่ยวกับกระบวนการ โดยให้อธิบายกระบวนการในการบริหารงานของส่วนราชการ ซึ่งมี
6 หมวด ดังนี้

-51) หมวด 1 การนําองค์การ
2) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
3) หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
5) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
6) หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
3. หั ว ข้ อที่ เ กี่ ย วกั บ ผลลั พธ์ . โดยมี . หมวด.7.ผลลั พ ธ์ การดํ า เนิ น การ.ซึ่ งกํ า หนดให้ ร ายงานผลลั พธ์
ของการดําเนินการของส่วนราชการ
ที่มาของคําตอบ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
ข้อ 9. คําถาม
ความสัมพันธ์ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีลักษณะอย่างไร
คําตอบ

ลักษณะสําคัญขององค์การ
2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์

5. การมุ่งเน้น
บุคลากร

3. การให้ความสําคัญ
กับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6. การมุ่งเน้น
ระบบปฏิบัติการ

1. การนําองค์การ

7. ผลลัพธ์
การดําเนินการ

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
จากภาพเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด ที่มีความเชื่อมโยงในเชิงระบบ
ลูกศรแนวนอนตรงกลางของภาพ แสดงความเชื่อมโยงที่สําคัญอย่ างยิ่งระหว่าง “กลุ่มการนําองค์การ”
(หมวด 1 2 และ 3) และ “กลุ่มผลลัพธ์” (หมวด 5 6 และ 7) และความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างกลุ่มทั้งสอง
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีความสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะ
การปฏิบัติการเป็นกลุ่มย่อย ดังนี้

-6(1) ลัก ษณะสํ า คั ญขององค์ ก าร บ่ งบอกถึ งบริ บทและอธิบ ายวิ ธีการปฏิบั ติ การของส่ ว นราชการ
สภาพแวดล้อม การดําเนินการ ความสัมพันธ์ที่สําคัญในการปฏิบัติการและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็น
แนวทางที่ครอบคลุมระบบการจัดการผลการดําเนินการโดยรวม ลูกศรทิศทางเดียวจากหมวดการนําองค์การ
ไปยังลักษณะสําคัญขององค์การแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงสําคัญของลักษณะสําคัญขององค์การต้องเกิดจาก
หมวดการนําองค์การ
(2) กลุ่มการนําองค์การ (การนําองค์การ การวางแผนยุทธศาสตร์ และการมุ่งเน้นผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) เน้นให้เห็นความสําคัญว่าการนําองค์การต้องมุ่งเน้นที่ยุทธศาสตร์ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยผู้บริหารของส่วนราชการต้องกําหนดทิศทางของส่วนราชการ และสร้างความยั่งยืน จากภาพ
จะเห็นว่าทั้ง 3 หมวดนี้ มีลูกศร 2 ข้าง ซึ่งแสดงว่า ทั้ง 3 หมวดนี้ ต้องมีการปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลา
(3) กลุ่มผลลัพธ์ (การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ และผลลัพธ์การดําเนินการ)
ประกอบด้วยกระบวนการที่มุ่งเน้นบุคลากร กระบวนการปฏิบัติการที่สําคัญ และผลลัพธ์การดําเนินการ
(4) พื้นฐานของระบบ (การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้) มีความสําคัญอย่างยิ่งในการทําให้
ส่วนราชการมีการจัดการที่มีประสิทธิผลและมีการปรับปรุงผลการดําเนินการและความสามารถในการแข่งขัน
โดยระบบที่ใช้ข้อมูลจริงและใช้ความรู้เป็นแรงผลักดัน จากภาพ จะเห็นว่ามีลูกศร 2 ข้างเชื่อมโยงกับหมวด 1
การนําองค์การ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารของส่วนราชการจําเป็นต้องมีข้อมูลจริง เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ส่วนลูกศร
2 ข้างที่เชื่อมโยงกับหมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ แสดงให้เห็นว่าต้องมีการวัด การวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถ
รายงานผลลั พ ธ์ ก ารดํ า เนิ น การของส่ ว นราชการ นอกจากนี้ ยั งมี ลู ก ศรใหญ่ ที่ เ ชื่ อมโยงระหว่ า งหมวด 4
กั บ หมวดอื่ น ๆ ทุ ก หมวด แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ในการบริ ห ารจั ด การนั้ น ต้ อ งมี ก ารใช้ ข้ อ มู ล และสารสนเทศ
อยู่ตลอดเวลา
ที่มาของคําตอบ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558

-7ข้อ 10. คําถาม
ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินกระบวนการ (หมวด 1 – หมวด 6) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) มีอะไรบ้าง
คําตอบ
การประเมินกระบวนการ (หมวด 1 – หมวด 6) มีปัจจัย 4 ด้านของกระบวนการ (ADLI) ดังนี้
1. A.(Approach).“แนวทาง”.หมายถึง.
 วิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุผลตามกระบวนการ
 ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้เพื่อตอบสนองข้อกําหนดของหัวข้อต่างๆ ภายใต้สภาพแวดล้อม
การปฏิบัติของส่วนราชการ
 ความมีประสิทธิผลของการใช้วิธีการเหล่านั้น
 ระดับของการที่แนวทางนั้นถูกนําไปใช้ซ้ําได้ และบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
ที่เชื่อถือได้ (ซึ่งหมายถึง การดําเนินการอย่างเป็นระบบ)
2. D.(Deployment).“การถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ”.หมายถึง.ความครอบคลุมและทั่วถึงของ
 การใช้แนวทางเพื่อตอบสนองข้อกําหนดของหัวข้อต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและสําคัญต่อส่วนราชการ
 การใช้แนวทางอย่างคงเส้นคงวา
 การใช้แนวทางในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. L.(Learning).“การเรียนรู้”.หมายถึง.
 การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น ผ่านวงรอบของการประเมินและการปรับปรุง
 การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางอย่างก้าวกระโดด โดยการใช้นวัตกรรม
 การแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงที่ดีขึ้นและนวัตกรรมกับหน่วยงานและกระบวนการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องภายในส่วนราชการ
4. I.(Integration).“การบูรณาการ”.หมายถึง.ความครอบคลุมและทั่วถึงของ
 แนวทางที่ ใ ช้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของส่ ว นราชการตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นลั ก ษณะสํ า คั ญ
ขององค์การและข้อกําหนดของหัวข้อต่างๆ ในหมวด 1 ถึงหมวด 6
 การใช้ ตั ว วั ด สารสนเทศ และระบบการปรั บ ปรุ ง ที่ ช่ ว ยเสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น ทั้ ง ระหว่ า ง
กระบวนการ และหน่วยงานต่างๆ ของส่วนราชการ
 แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ และการปฏิบัติ มีความสอดคล้องกลม
กลืนกันในทุกกระบวนการและทุกหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ระดับองค์การ
ที่มาของคําตอบ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558

-8ข้อ 11. คําถาม
ปั จจั ยที่ ใช้ ในการประเมิ นกระบวนการ (หมวด 7) ตามเกณฑ์ คุ ณภาพการบริ หารจั ดการภาครั ฐ
(PMQA) มีอะไรบ้าง
คําตอบ
ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ (หมวด 7) มี 4 ปัจจัย ได้แก่
1. Le.(Level).“ระดับ” หมายถึง
 ระดับของผลการดําเนินการในปัจจุบัน โดยใช้มาตรการวัดที่สื่อถึงความหมายที่มีนัยสําคัญ
2. T.(Trend) “แนวโน้ม” หมายถึง
 อัตราของการปรับปรุงผลการดําเนินการ หรือผลการดําเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง (เช่น ความลาดชัน
ของจุดที่แสดงข้อมูลบนแกนของเวลา)
 ความครอบคลุมของผลการดํ าเนิ นการ (เช่ น ความครอบคลุมของการถ่ ายทอดเพื่อนําไปปฏิ บัติ
และการแบ่งปันบทเรียนอย่างกว้างขวาง)
3. C.(Comparisons) “การเปรียบเทียบ” หมายถึง
 ผลการดําเนินการของส่วนราชการ โดยเทียบกับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม เช่น เปรียบเทียบ
กับส่วนราชการหรือองค์การอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน
 ผลการดําเนินการของส่วนราชการเมื่อเทียบกับค่าเทียบเคียง หรือกับองค์การชั้นนํา
4. I.(Integration) “การบูรณาการ” หมายถึง
 ตัว วั ด ต่ า งๆ (จํ า แนกประเภท) ด้ า นผู้ รั บ บริ การและผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ผลผลิ ต และบริ การ
กระบวนการและแผนปฏิบัติการที่สําคัญตามที่ระบุไว้ในลักษณะสําคัญขององค์การและหัวข้อ
ที่อยู่ในหมวดกระบวนการ (ในหมวด 1 ถึงหมวด 6)
 ผลลัพธ์รวมถึงตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้สําหรับผลการดําเนินการที่เชื่อถือได้
 ผลลั พ ธ์ มี ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื น กั น ในทุ ก กระบวนการและหน่ ว ยงาน เพื่ อ สนั บ สนุ น
เป้าประสงค์ของส่วนราชการ
ที่มาของคําตอบ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
ข้อ 12. คําถาม
ลักษณะสําคัญขององค์การ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) คืออะไร
คําตอบ
ตามเกณฑ์ คุ ณภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ .(PMQA).ลั ก ษณะสํ า คั ญ ขององค์ ก าร.คื อ .ภาพรวม
ของส่วนราชการ สิ่งที่สําคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดําเนินงานและความท้าทายสําคัญที่ส่วนราชการเผชิญอยู่

-9ซึ่งเป็นการอธิบายถึงสภาพแวดล้อมการดําเนินงานของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ที่สําคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนราชการอื่นและประชาชนโดยรวม โดยมีหัวข้อ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ
- พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
- วิสัยทัศน์และค่านิยม
- ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
- สินทรัพย์
- กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
- โครงสร้างองค์การ
- ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน
2. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน.
- สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน
- แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
3. บริบทเชิงยุทธศาสตร์
4. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
ที่มาของคําตอบ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
ข้อ 13 คําถาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
มีสาระสําคัญอย่างไร มีผลใช้บังคับเมื่อใด
คําตอบ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เป็ น กฎหมายกลางที่ กํ า หนดขั้ น ตอนและระยะเวลาในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ มี ค วามชั ด เจน รวมทั้ ง
จัดศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคําขอ และศูนย์รับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้การบริการและข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการขออนุญาต ซึงเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนตามหลักของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 โดยที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผล
ใช้บังคับเมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น จึงมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 21
กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

- 10 ที่มาของคําตอบ
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 และ
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 มาตรา 2
ข้อ 14 คําถาม
ขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัติการอํา นวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 มีอย่างไรบ้าง
คําตอบ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับกับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐกับประชาชน โดยกําหนดให้
หน่วยงานของรัฐได้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการอื่นใด
ของรัฐ ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพิจารณาการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง
การให้ ป ระทานบั ต ร และการให้ อ าชญาบั ต ร ตามกํ า หมายหรื อ กฎ หน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น โดยผู้ อ นุ ญ าต
ตามกฎหมายจะต้องดํ าเนินการจัดทํ าคู่มือสํ าหรับประชาชนทุกงานบริการ ยกเว้นแต่เ รื่องดังต่อไปนี้ ไม่อยู่
ในบังคับของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่
1. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
2. การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์
3. การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
4. การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
6. การดําเนินกิจการใดหรือกับหน่วยงานใดที่ได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ที่มาของคําตอบ
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 มาตรา 3
มาตรา 4 และมาตรา 5
ข้อ 15 คําถาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กําหนด
หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอ อย่างไร
คําตอบ
หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 มีดังนี้

- 11 1. กรณีคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดตามที่ระบุในคู่มือสําหรับประชาชน
ให้ พนั กงานเจ้า หน้ า ที่แจ้ งให้ผู้ ยื่ น คํ าขอทราบในทั นที เพื่ อให้ ดํ า เนิ น การแก้ ไขหรื อยื่ น เอกสาร
หลักฐานให้ครบถ้วน กรณีผู้ยื่นคําขอไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ได้ในขณะนั้ น ให้ พนักงานเจ้าหน้ าที่ดํา เนินการบั นทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม และกําหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือยื่น
เพิ่ ม เติ ม ไว้ พร้ อ งทั้ ง ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้ ยื่ น คํ า ขอลงนามในบั น ทึ ก นั้ น โดยพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่จะต้องมอบสําเนาบันทึกดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอ เพื่อผู้ยื่นคําขอเก็บไว้เป็นหลักฐาน
2. กรณีคํา ขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลั กฐานครบถ้ว นตามที่ระบุ ในคู่มือสําหรับประชาชน
หรือผู้ยื่นคําขอได้มีการแก้ไขตามข้อ 1 เรียบแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้อนุญาตดําเนินการ
ตามคําขอให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชน โดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นมิได้ หรือจะปฏิเสธการพิจารณาคําขอโดยเหตุ
แห่งความไม่สมบูรณ์ของคําขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้
3. กรณี ผู้ ยื่ น คํ า ขอไม่ ขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม คํ า ขอหรื อ ไม่ ส่ ง เอกสารหลั ก ฐานเพิ่ มเติ ม ตามที่ พ นั ก งาน
เจ้ า หน้ า ที่ ได้ แจ้ งตามข้ อ 1 พนั กงานเจ้ า หน้ า ที่ จ ะต้ องดํ า เนิ น การคื น คํ า ขอ พร้ อมทั้ งแจ้ งเป็ น
หนั งสื อ ถึ งเหตุ แห่ งการคื น คํ า ขอให้ ผู้ ขออนุ ญ าตทราบ ทั้ ง นี้ ผู้ ยื่ น คํ า ขอมี สิ ทธิ ที่ จ ะยื่ น อุ ทธรณ์
การแจ้ ง ของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ แต่ ใ นกรณี ที่ ก ฎหมายกํ า หนดให้ ต้ อ งยื่ น คํ า ขอใดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ผู้ยื่นคําขอจะต้องยื่นคําขอนั้นใหม่ในระยะเวลาดังกล่าว
ที่มาของคําตอบ
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 มาตรา 8
มาตรา 9
ข้อ 16 คําถาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กําหนดการ
กํากับและการรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ อย่างไร
คําตอบ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ.2558
กําหนดการกํากับและการรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. การกํากับการดําเนินการของผู้อนุญาตให้เป็นไปตามคู่มือสําหรับประชาชน เมื่อผู้ยื่นคําขอได้ยื่นคําขอ
ที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ ครบถ้ ว น ต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี ห น้ า ที่ รั บ คํ า ขอแล้ ว ผู้ อ นุ ญ าตจะต้ อ ง
ดําเนินการพิจารณาคําขอให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่คู่มือสําหรับประชาชนกําหนดไว้ และแจ้งให้
ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ แต่หากผู้อนุญาตดําเนินการไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนแล้ว ผู้อนุญาตจะต้องดําเนินการแจ้งให้ผู้ยื่น
ขออนุญาตทราบเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้ง
ส่งสําเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้านั้นเกินสมควรแก่เหตุ หรือเกิดจากการขาดประสิทธิภาพ

- 12 ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรายงาน
ต่อคณะรัฐมนตรีโดยมีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงงานหรือระบบปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานนั้นก็ได้
2. ความรั บ ผิ ด ของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการรั บ คํ า ขอ เมื่ อ ผู้ ยื่ น คํ า ขอได้ ยื่ น คํ า ขอต่ อ พนั ก งาน
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการรั บ คํ า ขอ และพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ต รวจสอบคํ า ขอว่ า เป็ น คํ า ขอ
ที่ครบถ้วนถูกต้ องตามข้อ 1 แล้วแต่ปรากฏว่าในระหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้า ที่
พบว่า คําขออนุญาตนั้นไม่สมบูรณ์หรือเอกสารประกอบคําขออนุญาตไม่ครบถ้วนโดยเกิดจาก
ความประมาทเลิน เล่ อหรือทุจ ริ ตของพนั กงานเจ้า หน้ าที่ จนทํ าให้ ผู้อนุญ าตไม่ อาจอนุ ญาตได้
ผู้อนุญ าตมีอํานาจสั่งการตามที่เห็ นสมควร และมี หน้าที่ ดําเนินการทางวินัย หรือดํ าเนิน คดีกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
3. หากผู้อนุญาตดําเนินการพิจารณาแล้วเสร็จตามคู่มือสําหรับประชาชนแล้วไม่แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอ
ทราบภายใน 7 วัน หรือหากผู้อนุญาตดําเนินการพิจารณาไม่แล้วเสร็จตามคู่มือสําหรับประชาชน
แล้วไม่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขออนุญาตทราบถึงสาเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน และสําเนา
ส่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้งตามข้อ 1 ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระทําการหรือ
ละเว้นกระทําการเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัย
ที่มาของคําตอบ
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 มาตรา
8 วรรคสามและมาตรา 10
ข้อ 17 คําถาม
ที่มาของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
คําตอบ
เนื่องด้วยมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดให้การประกอบกิจการของประชาชน
ต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาตดําเนินการ
ต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กําหนดระยะเวลาเอกสารหลักฐาน
ที่จําเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทําให้เกิดความคลุมเครือ ไม่ชัดเจนอันเป็นการสร้าง
ภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ
ในเวทีการค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ ต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ สภานิ ติ บั ญญั ติ แห่ งชาติ มี ม ติ เ ห็ น สมควร
ประกาศใช้เป็นกฎหมาย นายกรัฐมนตรีได้นําร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และมีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
(พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

- 13 ข้อ 18 คําถาม
สาระสํ า คั ญของพระราชบั ญญั ติ การอํ านวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญ าตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
คําตอบ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจน
รวมทั้งอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขออนุญาตให้มากยิ่งขึ้น โดยมีสาระสําคัญ สรุปได้ดังนี้
- กําหนดให้ผู้อนุญาตต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน
- กําหนดหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอ
- กํ า หนดผลในกรณี ที่ผู้ ยื่ น คํ า ขอไม่ แก้ ไขเพิ่ มเติ มคํ า ขอ หรื อไม่ ส่ งเอกสารหลั กฐานเพิ่ มเติ มตามที่
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึก
- กําหนดผลในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอจัดทําคําขอถูกต้อง หรือได้ดําเนินการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แนะนํา
หรือตามที่ปรากฏในบันทึกแล้ว
- กําหนดให้ผู้อนุญาตต้องพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรับ
ประชาชน และแจ้ งผลการพิ จ ารณาต่ อผู้ ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าต รวมถึ งผลกรณี ที่ผู้ อนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่
ที่กฎหมายกําหนด
(มาตรา 7, 8, 9, 10)
ข้อ 19 คําถาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีผลใช้
บังคับเมื่อไร
คําตอบ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เป็ น กฎหมายกลางที่ กํา หนดขั้ น ตอนและระยะเวลาในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ มีความชั ด เจน ซึ่ งเป็ น การ
อํา นวยความสะดวกแก่ ประชาชนตามหลั กของพระราชกฤษฎี กาว่ าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธี การบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558
จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มาตรา 2)

- 14 ข้อ 20 คําถาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มิให้ใช้
บังคับแก่การดําเนินกิจการใดหรือกับหน่วยงานใด
คําตอบ
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีข้อยกเว้น
มิให้ใช้บังคับแก่
(1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(2) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี
การบังคับคดี และการวางทรัพย์
(3) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(4) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
การยกเว้ น ไม่ ใช้ นํ า บทบั ญ ญั ติ นี้ มาใช้ บั งคั บ แก่ การดํ า เนิ น กิ จ การใดหรื อกั บ หน่ ว ยงานใดนอกจาก
ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
(มาตรา 5)
ข้อ 21 คําถาม
คู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ต้องจัดทําเมื่อใด การใดต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน และผู้ใดเป็นผู้จัดทํา
คําตอบ
การจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 จัดทําในการทําธุรกรรมใดๆ ที่ประชาชนจะต้องขออนุญาตจากทางราชการ
โดยกําหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการอนุญาต การจดทะเบียน หรือการแจ้งที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนดให้ต้อง
ขออนุญาตก่อนจะดําเนินการใด ผู้อนุญาตจะต้องจัดทําคู่มือประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558)
คู่มือสําหรับประชาชน ต้องแล้วเสร็จสามารถใช้ได้ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มาตรา 7, มาตรา 17)

- 15 ข้อ 22 คําถาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กําหนด
หน้าที่ของผู้อนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างไร
คําตอบ
หน้าที่ของผู้อนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมีดังนี้
 ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอและเอกสาร หากไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไขทันทีบันทึกลงนาม
ในบันทึกให้รับรู้ทั้งสองฝ่าย
 กรณี ที่ถูกต้ องแล้ ว จะเรี ย กเอกสารเพิ่ มเติ มอี กไม่ได้ หากปฏิ เ สธคํ าขอโดยอ้ างว่ าเอกสารไม่ ครบ/
คําขอไม่สมบูรณ์ไม่ได้ ยกเว้นความประมาท/ทุจริตของเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับโทษทางวินัย/ดําเนินคดี
 ต้องดําเนินการภายในระยะเวลาตามคู่มือสําหรับประชาชน และแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน หลังจาก
แล้วเสร็จ
 กรณีล่าช้าต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ยื่นคําขอ และสําเนาถึงสํานักงาน ก.พ.ร. และส่งแจ้งทุก 7 วัน
จนแล้วเสร็จ
 กรณีไม่แจ้งทั้งกรณีแล้วเสร็จ/ล่าช้า มีโทษเท่ากับกระทํา/ละเว้นกระทําการทําให้เกิดความเสียหาย
ต่อผู้อื่น
 สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. พิ จ ารณาว่ า การให้ บ ริ ก ารขาดประสิ ท ธิ ภ าพ/ล่ า ช้ า เกิ น เหตุ ต้ อ งรายงานต่ อ
คณะรัฐมนตรี และเสนอแนะข้อปรับปรุง
 หากใบอนุ ญ าตมี อ ายุ อาจกํ า หนดโดยมติ คณะรั ฐ มนตรี ให้ ถือว่ าการชํ าระค่ า ธรรมเนี ย มต่ อ อายุ
เท่ากับการต่อ/การยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต
(มาตรา 8, 9, 10, 12)
ข้อ 23 คําถาม
การจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน มีวัตถุประสงค์อย่างไร
คําตอบ
การจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอสถานที่
ให้บริการ
(2) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
(3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ และเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
(4) เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

- 16 ข้อ 24 คําถาม
องค์ประกอบของคู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดังนี้
คําตอบ
ในการจัด ทํา คู่มือสํา หรั บประชาชนดั งกล่า ว สํา นักงาน ก.พ.ร. ได้ออกแบบองค์ป ระกอบของคู่มือ
สําหรับประชาชน ดังนี้
- ขอบเขตการให้บริการ
- หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ
- ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
- รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
- ค่าธรรมเนียม
- การรับเรื่องร้องเรียน
(มาตรา 7)
ข้อ 25 คําถาม
คู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 เผยแพร่ทางใดบ้าง
คําตอบ
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กําหนดให้
ปิด ประกาศคู่ มือสํ า หรั บ ประชาชนไว้ ณ สถานที่ ที่กํา หนดให้ยื่ น คํ า ขอ และเผยแพร่ ทางสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์
และเมื่อประชาชนประสงค์จะได้สําเนาคู่มือดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสําเนาให้โดยจะคิดค่าใช้จ่าย
ตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนด้วย(มาตรา 7 วรรคสอง)
ข้อ 26 คําถาม
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน มีอย่างไรบ้าง
คําตอบ
1. ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
 ทราบแนวทางปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน
 ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและมีความโปร่งใส
 ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ
 มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) เพื่อนํามาใช้ปรับปรุงการให้บริการภาครัฐต่อไป

- 17 2. ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ
 ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริต
คอร์รัปชั่น
 สามารถติ ด ตามและประเมิ น ผลการให้ บ ริ การตามหลั กเกณฑ์ ที่ว างไว้ เพื่ อนํ ามาปรั บ ปรุ งการ
ให้บริการ
 พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
3. ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ
 ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ข้อ 27. คําถาม
ให้อธิบายความหมายของคําว่า “ระบบราชการ 4.0”
คําตอบ
ระบบราชการ 4.0 เกิดขึ้นเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้อง
ทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายความว่า
ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทํางานใหม่เพื่อพลิกโฉมให้สามารถเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจ
และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบราชการ 4.0
ที่มาของคําตอบ
www.opdc.go.th
ข้อ 28. คําถาม
เป้าหมายของการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ประกอบด้วยอะไรบ้าง
คําตอบ
1. ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ได้แก่
-ระบบราชการที่เปิดเผยโปร่งใสในการทํางาน
-บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้
-มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน
-สามารถเข้ามาตรวจสอบการทํางานได้
-เปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วม
-ทํางานร่วมกันแบบประสานพลังประชารัฐ

- 18 2. ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ได้แก่
-เน้นการทํางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า
-มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา/ตอบสนองความต้องการของประชาชน
-นําข้อมูลของทางราชการ (Big Government) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่มาใช้ในการจัดบริการ
สาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน
3. ระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ได้แก่
-มีการทํางานเชิงรุก และมองไปข้างหน้า
-มีการสร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่ม เพื่อสร้างคุณค่า
-สามารถตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา
-เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง ปรับตัวเข้าสู่ความเป็นสํานักงานสมัยใหม่
-ข้าราชการมีความผูกพันต่อองค์การ ต่อการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
ที่มาของคําตอบ
www.opdc.go.th
ข้อ 29. คําถาม
ให้อธิบายปัจจัยแห่งความสําเร็จในการพัฒนาระบบราชการ 4.0
คําตอบ
ปั จ จั ย แห่ ง ความสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นาระบบราชการ 4.0 ต้ อ งอาศั ย ปั จ จั ย สํ า คั ญ ๆ อย่ า งน้ อ ย
3 ประการ ได้แก่
- การสานพลังทุกภาคส่วน Collaboration ระหว่างภาครัฐและภาคอื่นๆ ในสังคม
* ปรับความคิดจากการให้ความร่วมมือไปสู่การทํางานร่วมกัน ระดมความคิดและ
นําทรัพยากรทุกชนิดมาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
* ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน มากขึ้น
- การสร้างนวัตกรรม Innovation
* คิดค้นวิธีการ/รูปแบบใหม่ๆ ในการทํางาน/ให้บริการประชาชน และนําเสนอนโยบาย
สาธารณะที่สามารถอบสนองความต้องการได้อย่างมีคุณภาพ
- การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล Digitalization
* นําเทคโนโลยี ดิจิทัลมาสร้างประสิทธิภาพและแก้ปัญหาเพื่ อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
* เริ่มตั้งแต่การรวบรวม จัดเก็บประมวลผล การเข้าถึงการบริการ การสื่อสาร และการ
ลดต้นทุน
ที่มาของคําตอบ www.opdc.go.th

- 19 ข้อ 30. คําถาม
ให้อธิบายความแตกต่างในระบบราชการแบบเดิมกับระบบราชการ 4.0
คําตอบ
ความแตกต่างในระบบราชการแบบเดิมกับระบบราชการ 4.0 มีดังนี้
ระบบราชการแบบเดิม
การทํางานแยกตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานมีการ
ประสานงานระหว่างกันแต่ยังไม่ใช่การบูรณาการอย่างแท้จริง
(Autonomy, Seperation)
การทํางานยังไม่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ
และยังเป็นการทํางานตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง
(Fragmentation, Hierarchy, Silo, Vertical Approach)

ให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างตายตัวตามสิทธิพื้นฐาน
ของบุคคลที่รัฐกําหนด (Standardization)
ยึดกฎเกณฑ์และมุ่งเน้นแต่การปฏิบัติงานตามเป้าหมาย (Rulebased, Performance-oriented)
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ขับเคลื่อนโดยภาครัฐเป็นศูนย์กลาง
(Government-driven)
ระบบการทํางานทีล่ ่าช้า มีต้นทุนสูง (Red tape, Costly)

ระบบราชการแบบใหม่
การทํางานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างแท้จริงในเชิงยุทธศาสตร์
ตั้งแต่ระดับการวางนโยบายไปจนถึงการนําไปปฏิบตั ิ
(Collaboration)
การทํางานมีการเชื่อมโยงผ่านระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเชื่อมโยงทุกส่วนราชการในการ
บริการประชาชนและมีการบังคับบัญชาในแนวนอน (End-toend process flow, Cross-boundary management,
Program/Project Management Office, Horizontal
approach)
ให้บริการตามความต้องการเฉพาะบุคคลซึ่งสามารถออกแบบ/
เลือกรูปแบบ/วิธีการในการขอรับบริการได้(Customization,
Personalization)
สร้างนวัตกรรม มีการควบคุมอย่างชาญฉลาด
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั ิงาน (Innovation, Smart
regulation, Results-oriented)
ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง(Citizen-centric)

สร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชนทําน้อยได้มาก
(Creating value for the public, Doing more and better
with less)
เปิดเผยข้อมูลตามทีร่ ้องขอเฉพาะราย/เปิดเผยข้อมูลจํากัด
เปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ(default) ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ได้
(Close system, Upon Request only)
ทันทีโดยไม่ต้องร้องขอ (Open system ,Open access)
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนแบบเดิมๆ (Routine Work)
สามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการทํางานรูป
แบบเดิม และสามารถตอบสนองได้ทันที (Non-routine
problem solving, Real time capability)
ต่างหน่วยต่างทํางานกันลําพังโดยไม่มีการแบ่งปันทรัพยากรเพื่อ แบ่งปันทรัพยากรในการทํางานร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนเพิ่ม
ใช้งานร่วมกัน (Stand alone)
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน (Shared Services)
วางนโยบายและปฏิบตั ิงานโดยใช้ความรูส้ ึก และคาดเดาเอาเอง ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อมูล ความต้องการของประชาชน
(Intuition)
และวางนโยบายที่สามารถนําไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง (Datadriven, Demand-driven, Actionable policy solutions)
บริการประชาชนเฉพาะในเวลาราชการ (Office-hours only)
บริการประชาชนตลอดเวลา (On-demand services)
มีความเชี่ยวชาญ/ชํานาญเฉพาะทาง (Expert/Specialist)
มีความสามารถในการใช้ความรู้ สติปัญญา และข้อมูล
สารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างคุณค่า (Knowledge
worker) มีความสามารถในการเรียนรู้ (Educability) มีเหตุผล
ในเชิงจริยธรรม (Ethicability)
ข้าราชการแบบดั้งเดิม (Public administrator)
มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public
Entrepreneurship)

ที่มาของคําตอบ : www.opdc.go.th

- 20 ข้อ 31. คําถาม
การควบคุมภายใน หมายถึงอะไร
คําตอบ
กระบวนการที่ผู้กํากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับของหน่วยรับตรวจกําหนดให้มีขึ้น เพื่อให้มี
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ
1. การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. การรายงานทางการเงิน เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยรับตรวจ
ที่มาของคําตอบ
แนวทางการจั ด วางระบบการควบคุ ม ภายในและการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน สํ า นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561
ข้อ 32. คําถาม
ศูนย์ราชการสะดวกคืออะไร
คําตอบ
ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เป็นหน่วย/จุดบริการที่ทําหน้าที่
เกี่ยวกับการให้คําแนะนําและการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่น
ความประทับใจให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ
รูปแบบการบริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เป็นการบริการที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ราชการ
โดยอาจจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวกขึ้นใหม่ หรือพัฒนาการบริการของศูนย์บริการประชาชนที่ทกหน่วยงานมีการ
จัดตั้งไว้อยู่แล้ว (เช่น ศูนย์บริการร่วมของกระทรวง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) ศูนย์ดํารงธรรม ศูนย์บริการวีซ่า
และใบอนุญาตทํางาน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น) โดยการเพิ่มคุณลักษณะของศูนย์ราชการสะดวก
ในการให้ประชาชนที่ไปขอรับบริการจากรัฐได้รับความสะดวกมากขึ้น
ที่มาของคําตอบ
คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

- 21 ข้อ 33. คําถาม
ที่มาของศูนย์ราชการสะดวก
คําตอบ
1. การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 มอบนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม และ
จั ง หวั ด จั ด ให้ มี ศู น ย์ ร าชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เพื่ อ เป็ น หน่ ว ยงาน
ที่ทําหน้าที่ให้คําแนะนําและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ
2. พระราชบั ญ ญั ติ การํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ได้กําหนดเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนไว้ใน 2 มาตรา ดังนี้
- มาตรา 7 วรรคสี่ กํ า หนดว่ า “เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการอํ า นวยความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชน
ให้ ส่ ว นราชการจั ด ให้ มี ศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว มเพื่ อ รั บ คํ า ขอและชี้ แ จงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การอนุ ญ าตต่ า งๆ
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตไว้ ณ ที่เดียวกัน ตามแนวทางที่ ก.พ.ร. กําหนด”
- มาตรา 14 วรรคหนึ่ ง ในกรณี จํ า เป็ น และสมควรเพื่ อประโยชน์ ในการอํ า นวยความสะดวก
แก่ประชาชน ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาต เพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคําขอ
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตขึ้น
3. พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กําหนด
แนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนที่สําคัญประการหนึ่งกําหนดให้มีการจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วม เพื่อลดระยะเวลาชองประชาชนในการมาติดต่อราชการโดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อส่วนราชการ
หลายแห่งเพื่อดําเนินการในเรื่องเดียวกัน และประชาชนสามารถติดต่อสอบถามงานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่แห่งเดียว
ได้ในทุกเรื่อง
ที่มาของคําตอบ
คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
ข้อ 34. คําถาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทําเกณฑ์ศูนย์ราชการสะดวก
คําตอบ
1. เพื่อให้การดําเนินงานของศูนย์ราชการสะดวกมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายในการ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
2. เพื่ อให้ ส่ วนราชการมี แนวทางที่ เป็ น บรรทัดฐานในการพัฒ นาและยกระดั บ การดํา เนิน การของ
ศูนย์ราชการสะดวกที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินการของศูนย์ราชการสะดวก ที่นําไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ที่มาของคําตอบ
คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

- 22 ข้อ 35. คําถาม
คุณลักษณะของศูนย์ราชการสะดวก มีดังนี้
คําตอบ
1. เป็นการบริการที่ให้ความช่วยเหลือหรืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อราชการ
โดยเฉพาะกลุ่มผู้รับบริการที่มาติดต่อครั้งแรก
2. เป็นการบริการที่สนับสนุนให้การติดต่อราชการมีความง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการขอรับบริการ
เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารของทุกหน่วยงานทั้งที่อยู่ในสังกัดเดียวกันและ/หรือต่างสังกัดได้ การประชาสัมพันธ์
ให้เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ การสร้างแนวปฏิบัติในการบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ให้บริการ
มีจิตสาธารณะ/จิตบริการ การมีช่องทางการขอรับบริการที่หลากหลาย การมีแบบฟอร์มต่างๆ ที่ไม่ยุ่งยากและ
มากเกินไป
3. เป็นการบริการที่สามารถพัฒนาไปสู่การบริแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ณ จุดเดียวได้
4. เป็นการบริการที่สามารถจัดชุดเฉพาะกิจลงไปในพื้นที่ปัญหาได้
ที่มาของคําตอบ
คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
ข้อ 36. คําถาม
เกณฑ์การพิจารณาการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
คําตอบ
เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ได้กําหนดเป็น 2 เกณฑ์ ดังนี้
1. เกณฑ์พื้นฐาน หมายถึง เกณฑ์ทั่วไปที่จําเป็นต้องมีในระบบการบริหารงานของศูนย์ราชการสะดวก
และเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องดําเนินการได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก โดยเกณฑ์พื้นฐานประกอบด้วยแนวทางการดําเนินงาน จํานวน 40 ข้อ
2. เกณฑ์ขั้นสูง หมายถึง เกณฑ์ ที่สนั บสนุนให้การดําเนิน การของศูน ย์ร าชการสะดวกมีมาตรฐาน
การบริการที่นําไปสู่การยกระดับการให้บริการที่เป็นเลิศต่อไป ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ต้องดําเนินการอย่างน้อยร้อยละ 50
หรือ 10 ข้อ เพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก โดยเกณฑ์ขั้นสูงประกอบด้วย
แนวทางการดําเนินงาน จํานวน 20 ข้อ
ที่มาของคําตอบ
คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

