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2.

การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต
เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

เกณฑ์ที่ ๑ ด้านกายภาพ

เกณฑ์ที่ ๓ ด้านผลลัพธ์
เกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ

ตัวอย่างกรณีศึกษาศูนย์ราชการสะดวกที่มีความเป็นเลิศ (Best Practice)

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ/แลกเปล่ียนความคิดเห็น



นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 
ก ำหนดให้มี “ศูนย์รำชกำรสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)” 
เพื่อเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดการ
บริการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่น และความประทับใจให้แก่ประชาชนที่เดินทางมา
ติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ

“นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ในการจัดตั้ง “ศูนย์รำชกำรสะดวก” ที่เน้นความ “สะดวก รวดเร็ว 
เข้าถึงง่าย” เพื่อให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่
ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ 
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องค์ประกอบการปรับปรุงกระบวนงาน

เป้าหมายการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงาน
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การให้บริการของทุกหน่วยงานภาครัฐ ต้องมี
ความสะดวกมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่มุ่งเน้นการ
อ านวยความสะดวก โดยมีมาตรฐาน ระบบงาน 
เชื่อมโยงการท างานร่วมกัน ส่งมอบบริการด้วยใจ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเข้าถึง
ง่าย ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการของภาครัฐ

PeopleProcess

เข้ำถึงง่ำย สะดวก สะอำด

มีมำตรฐำน ทันสมัย รวดเร็ว

เข้ำใจ ใส่ใจ 
โปร่งใส เชี่ยวชำญ

Place

จุดมุ่งหมายของศูนย์ราชการสะดวก
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Smart office Smart e-Service Smart Service Standard

ตัวอย่ำง Citizen Centric 
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PLACE Process People



พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพรวมส านักงานสรรพสามิตพื้นที/่พื้นที่สาขา ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฯ GECC 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓
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- กรอกใบสมัคร ฯ
- ตรวจคัดกรองเอกสาร

- ประกาศผล
- รับรางวัล

9

1.

แบ่งออกเปน็ ๒ ขั้นตอนดังนี้ 
๑. การตรวจคัดกรองเอกสารใบสมัครเบื้องต้น 

๒. การตรวจประเมินฯ ณ สถานที่ปฏิบตังิานจริง
- Site Visit และ/หรอื ZOOM / Conference 

การเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร

การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่2.

- การอุทธรณผ์ลคัดกรอง

การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่

การเตรียมความพร้อมด้านน าเสนอ3.
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เตรียมความพร้อมด้านเอกสารและด้านสถานที่

ประกาศผลการคัดกรองเอกสารและการตรวจประเมินเบื้องต้นจากส านักงานปลัดส านักนายก 

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน ณ สถานท่ีปฏิบัติงานจริง

ประกาศผลการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

เข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

ประเมินสถานที่และจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)



11



12

ทุกหน่วยงานจะต้องด าเนินการให้ครบถ้วน

มีทั้งหมด ๑๓ ข้อ ไม่มีคะแนน

ในระบบ จะให้เลือกระหว่าง “มี” และ“ไม่มี”
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เกณฑ์พื้นฐาน จ านวน 34 ข้อ 34 คะแนน 
เกณฑ์ขั้นสูง   จ านวน 18 ข้อ 36 คะแนน 

ประกอบด้วย

** ต้องผ่านเกณฑ์พื้นฐานครบ 34 ข้อ และ

เกณฑ์ขั้นสูงอย่างน้อยให้ได้ 10 ข้อ **

ในระบบ จะให้เลือกระหว่าง “มี” และ“ไม่มี”

ให้อธิบายรายละเอียด พร้อมแนบไฟล์ประกอบ
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ต้องด าเนินการให้ได้ 16 คะแนน 
จาก 30 คะแนนเต็ม

เป็นผลการการประเมินจากคณะอนุกรรม                        
การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก



15



16



17



18



19



20



คู่มือกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อขอรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำรของ
ศูนย์รำชกำรสะดวก ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
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การเตรียมความพร้อมเกณฑ์ที่ ๑ ด้านกายภาพ

2.

1.
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การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ (PLACE)

2.

1.

ข้อ ๑. เวลาเปิดให้บริการ : มีการให้บริการนอกเวลาราชการ หรือ ตามเวลาที่สอดคล้อง
กับผลการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละพื้นที่

ข้อ ๒. สถานที่บริการ : มีระบบการขนส่งที่เข้าถึงสถานที่บริการ เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทาง 

ข้อ ๓. สถานที่บริการ : มีป้าย/สัญลักษณ์ บอกทิศทางหรือต าแหน่งท่ีตั้งของจุดให้บริการ
อย่างชัดเจน

ข้อ ๔ สถานที่บริการ : มีการออกแบบสถานที่ค านึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ



การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ (PLACE)1.

ข้อ ๖ พื้นที่ให้บริกำร : มีขนำดและพื้นที่ในกำรให้บริกำรประชำชนสะดวกต่อกำรเอื้อมจับ 

ข้อ ๗. พื้นที่ให้บริการ : ในจุดที่ส าคัญหรืออันตรายต้องออกแบบหรือจดัให้สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนทั้งขณะยืนหรือรถล้อเลื่อน

ข้อ ๘. พื้นที่ให้บริการ : มีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ

ข้อ ๕ พื้นที่ให้บริการ : มีการออกแบบผังงาน และระบบให้บริการระหว่าง จุดก่อนเข้าสู่
บริการ และจุดให้บริการ ที่อ านวยความสะดวกทั้งส าหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน เพื่อ
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว



การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ (PLACE)1.

ข้อ ๑๑ กำรจัดให้มีระบบคิว เพื่อให้บริกำรได้อย่ำงเป็นธรรม

ข้อ ๑๒ มีจุดแรกรับหรือจุดประชำสัมพันธ์ในกำรช่วยอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ 

ข้อ ๑๓ มีจุดประเมินควำมพึงพอใจ ณ จุดให้บริกำรในรูปแบบที่ง่ำย และสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริกำร 

ข้อ ๑๐ กำรจัดให้มีห้องน้ ำที่สะอำด และถูกสุขลักษณะ

ข้อ ๙ การจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ
ผลการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ และความพร้อมของทรัพยากรที่มี



อัตลักษณ์กรมสรรพสามิต

ตัวอย่างแบบป้ายส านักงาน



คู่มืออัตลักษณ์องค์กร กรมสรรพสามิต (THE EXCISE DEPARTMENT CORPORATE IDENTITY)

(www.excise.go.th)

DOWNLOAD



คู่มืออตัลักษณ์องค์กร กรมสรรพสามิต (THE EXCISE DEPARTMENT CORPORATE IDENTITY)

PANTONE
2945C

PANTONE
421C

PANTONE
137C

ซื่อสัตย์
สุจริต

กระตือรือร้น

หนักแน่น
ร่วมสมัย

1.



Font CS ChatThai

Plus

Up arrow

บ่งบอกถึงวิธีคิดของ
บุคลากรในองค์กรและการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ

บ่งบอกถึงทิศทางการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง

เนื้อหา FONT 
TH SARABUN NEW

คูมื่ออัตลักษณ์องค์กร กรมสรรพสามิต (THE EXCISE DEPARTMENT CORPORATE IDENTITY)1.



2.



ที่จอดรถผู้พิการ และผู้สูงอายุ2.



แบบแปลนห้องน้ าผู้พิการ และผู้สูงอายุ2.

ท่ีมา : http://dep.go.th/?q=th/service



องค์ประกอบ

PANTONE
2945C

PANTONE
421C

PANTONE
137C

FONT 
TH SARABUN NEW



บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
One Stop Service

ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่……
…………......... Area Excise Office

นำงสำว......................................
Miss…………………………………
เบอร์โทร ……………………………………….

ต ำแหน่ง............................ : Position………………………

ตัวอย่างการน าไปใช้

FONT 
TH SARABUN NEW



ตัวอย่างการน าไปใช้

ข่าวประชาสมัพันธ์ ขั้นตอนการให้บริการ

ติดต่อประชาสัมพันธ์

2.

1.

กรอกแบบค าขอ/รับบัตรคิว

รับบริการ3.

โครงสร้างอัตราก าลงั



ตัวอย่างการน าไปใช้



ตัวอย่างการน าไปใช้ (ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว)



ตัวอย่างการน าไปใช้
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การเตรียมความพร้อมเกณฑ์ที่ ๑ ด้านกายภาพ

2.

1.



แนะน าการใช้คู่มือ 
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การเตรียมความพร้อมเกณฑ์ที่ ๑ ด้านกายภาพ

2.

1.

สิ่งที่ต้องด าเนินการ
๑. จัดเตรียมสถานที่
๒. จัดเตรียมเอกสารบรรยาย
๓. ด าเนินการในระบบ Online



ขั้นตอนการให้บริการของส านักงานฯ

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดต่อประชาสัมพันธ์

2.

1.

กรอกแบบค าขอ/รับบัตรคิว

รับบริการ3.



ขั้นตอนการให้บริการของส านักงาน
ติดต่อประชาสัมพันธ์1.

ลูกค้ารายเดิม

ลูกค้ารายใหม่

ยื่นบัตรประชาชน

ตรวจสอบเอกสาร
Zoning
อื่น ๆ



ขั้นตอนการให้บริการของส านักงาน (ต่อ)

รับบัตรคิว2.



ขั้นตอนการให้บริการของส านักงาน (ต่อ)

รับบริการ3.



ขั้นตอนการให้บริการของส านักงาน (ต่อ)

ประเมินความพึงพอใจ



47

ทุกหน่วยงานจะต้องด าเนินการให้ครบถ้วน

มีทั้งหมด ๑๓ ข้อ ไม่มีคะแนน

ในระบบ จะให้เลือกระหว่าง “มี” และ“ไม่มี”
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2.

http://180.180.244.31/gecc/

http://180.180.244.31/gecc/
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2.

http://180.180.244.31/gecc/

http://180.180.244.31/gecc/
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2.

http://180.180.244.31/gecc/

http://180.180.244.31/gecc/
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การเตรียมความพร้อมเกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ

2.

2.
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เกณฑ์พื้นฐาน จ านวน 34 ข้อ 34 คะแนน 
เกณฑ์ขั้นสูง   จ านวน 18 ข้อ 36 คะแนน 

ประกอบด้วย

** ต้องผ่านเกณฑ์พื้นฐานครบ 34 ข้อ และ

เกณฑ์ขั้นสูงอย่างน้อยให้ได้ 10 ข้อ **

ในระบบ จะให้เลือกระหว่าง “มี” และ“ไม่มี”

ให้อธิบายรายละเอียด พร้อมแนบไฟล์ประกอบ
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ค าสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบ

มาตรฐานการท างาน

ปฏิบัติได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด

การรายงานผลแก่ผู้บังคับบัญชา

54

การเตรียมความพร้อมเกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ2.

การศึกษาความต้องการและความคาดหวัง (1.1-1.2)

งานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงาน (2.1)

งานด้านการรับเรือ่งราวร้องทุกข(์2.1)

ระบบการประเมินความพึงพอใจ (7.1)

ระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน ์(4.6)



ระบบฐานข้อมูล (15.1 – 15.2)

ระบบการบริหารความต่อเนื่องในการบรหิาร
ที่จ าเป็น (21)

ค าสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบ

มาตรฐานการท างาน

ปฏิบัติได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด

การรายงานผลแก่ผู้บังคับบัญชา
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การเตรียมความพร้อมเกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ2.

ระบบการติดตามผลการด าเนินงาน (10)

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (16)

ระบบการให้บริการและจัดการเรือ่งร้องเรียน 
(8.1 – 8.3)
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2.
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2.



แนะน าการใช้คู่มือ 
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2.
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๖.๕ เจ้ำหน้ำที่สำมำรถริเริ่มและพัฒนำกำรให้บริกำรจนเกิดควำมประทับใจแก่ผู้รับบริกำร 
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7.1 -7.2 มีจุดประเมินควำมพึงพอใจ ณ จุดให้บริกำรในรูปแบบที่ง่ำย และสะดวกต่อผู้ใช้บริกำร

68



มีกำรน ำผลส ำรวจมำปรับปรุงงำนบริกำรอย่ำงต่อเนื่องและเกิดผลลัพธ์ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (7.1 – 7.2)
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เรื่องร้องเรียน หมำยถึง เรื่องที่ได้รับกำรร้องเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับส ำนักงำนฯ ประกอบด้วย 

 ร้องเรียนกำรให้บริกำร 

 กำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผิด 

 ร้องเรียนทำงวินัย 

 ขอควำมเป็นธรรม/ขอควำมช่วยเหลือ 

 ร้องเรียนควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 สอบถำมข้อมูล/ขอค ำแนะน ำ 

 ค ำชมเชย

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

 อื่น ๆ 
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➢ ใช้ Ms Excel ช่วยพิมพ์แบบค ำขอฯ
➢ รำยกำรเอกสำรประกอบค ำขอ
➢ มีตัวอย่ำงเอกสำร

75



ได้จัดท าระบบ “ตรวจสอบฉลากสุราชุมชน (LABEL SYSTEM)” เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ตรวจสอบฉลากก่อนจัดพิมพ์ ป้องกันการซ้ าซ้อนกับผู้ประกอบการรายอื่น

มี ขั้ น ต อ น 
กระบวนกำรค้นหำ
ปั ญ ห ำ  แ ล ะ แ ก้ ไ ข
ปัญหำที่ท้ำทำยของ
ส ำนักงำนฯ ผ่ำนคู่มือ
กำรพัฒนำองค์กรแบบ
บูรณำกำร 
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1) มีระบบพิมพ์ค าขอให้ผู้รับบริการ 
2) เพิ่มช่องทางบริการตรวจสอบโซนนิ่งด้วยตนเอง
3) ประชาสัมพันธ์ระเบียบและข้อกฎหมายใหม่ 

ผ่าน Website และ Facebook
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จัดอบรมในประชุมประจ าเดือนเพื่อทบทวนรูปแบบการบริการให้เพิ่มคุณภาพเป็นไปตามคู่มือ
มาตรฐานการให้บริการกรมสรรพสามิต อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ Call Center และอบรม

เจ้าหน้าที่ด้านการให้บริการ เพ่ือให้มีจิตบริการที่ดี (Service Mind)
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88

คิดค้นและแสวงหำวิธีกำร หรือแนวทำงใหม่ๆ ท ำให้เกิดผลในกำรปรับปรุงและ
ออกแบบกำรให้บริกำรสำธำรณะให้สำมำรถตอบสนองปัญหำและควำมต้องกำร                           
ของประชำชนได้อย่ำงมีคุณภำพ



89

-ให้บริกำรเชื่อมโยงแบบเรียลไทม์ในทุกเวลำและสถำนที่

-วิเครำะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนเพื่อช่วยกำรบริหำรให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ประชำชนได้ทุกที่ ทุกเวลำ ทุกช่องทำง ทุกอุปกรณ์
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ระบุถึงลักษณะควำมโดดเด่นของศูนย์รำชกำรสะดวกที่มีควำมพิเศษมำกกว่ำ                                    
ศูนย์รำชกำรแห่งอื่น



การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง(13)

การเพิ่มศักยภาพและทักษะที่จ าเป็นและทันสมัย ให้กับเจ้าหน้าที่                              
เช่น การจัดการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน (6.1)
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การเตรียมความพร้อมด้านคน (PEOPLE)3.

เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมการใช้ระบบซอฟท์แวร์ และการให้บริการ
อย่างต่อเนื่องจนมีความเข้าใจในด้านการใช้งานระบบ (6.2)

การอบรมมาตรฐานการให้บริการ

การเตรียมความพร้อมเกณฑ์ที่ ๒ ด้านคุณภาพ2.
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√ √
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การเตรียมความพร้อมเกณฑ์ที่ ๓ ด้านผลลัพธ์

2.

3.
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ต้องด าเนินการให้ได้ 16 คะแนน 
จาก 30 คะแนนเต็ม**

เป็นผลการการประเมินจากคณะอนุกรรม                        
การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
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